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DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

3.10.2022 r. 

 

Zupa krupnik z ziemniakami i majerankiem 

 

Makaron z mąki durum i pełnoziarnistej z sosem 

szpinakowo-śmietanowym  

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

300g 

 

200 ml 

Seler, gluten 

 

 

Gluten, jajka, 

mleko 

Szpinak jest dobrym źródłem witaminy C, beta-

karotenu oraz luteiny (luteina pozytywnie wpływa na 
narząd wzroku). Dodatkowo szpinak zawiera magnez, 

pozytywnie oddziałujący na funkcjonowanie układu 
nerwowego 

2 WTOREK 

4.10.2022 

Zupa pomidorowa z ryżem 

 

Pieczeń rzymska z sosem koperkowym, ziemniaki, 

surówka colesław 

 

Kompot owocowy 

300 ml 

   

80g+120g+80g  

 

200 ml 

Seler, mleko  

 

 Gluten, mleko, 

jajko 

Ziemniaki to niedocenione warzywo, które jest 

lekkostrawne i niskokaloryczne (ok 70 kcal na 100 g). 

Ziemniaki zawierają potas obniżający ciśnienie krwi 
oraz magnez, który jest budulcem kości i zębów oraz 

łagodzi stres i zmęczenie. Ziemniaki zawierają również 
spore dawki witaminy C 

 3 ŚRODA 

5.10.2022 

 

Rosół z makaronem i natką pietruszki 

 

Strogonow drobiowy z pieczarkami, ogórkiem i 

papryką, ryż 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

200g+100g 

 

200 ml 

Seler, gluten, 

jajko 

 

Gluten, mleko 

Rosół mocno rozgrzewa, działa jak lekarstwo 
podczas choroby, z dodatkiem natki pietruszki 

dostarczy dodatkowo witaminę C,  a marchewka 
witaminę A 

4 CZWARTEK 

6.10.2022 

Zupa żurek z ziemniakami i jajkiem 

 

Gnocchi z zielonym pesto, mix sałat z ogórkiem, 

pomidorem i sosem vinegret 

 

Herbata miętowa 

300ml 
 

200g+80g 

 

200ml 

Seler, gluten, 

jajko 

 

Gluten 

Żółtko jaja zawiera luteinę, która poprawia widzenie, 

a także chroni gałkę oczną przed szkodliwym 
promieniowaniem UVA i UVB oraz zapobiega 

zwyrodnieniu plamki żółtej. Według amerykańskiej 
jednostki badawczej ENC (Egg Nutrition Center) 

zawarta w jajku luteina i zeaksantyna mają 
właściwości obniżające ryzyko wystąpienia raka jelita 

grubego oraz chorób serca 

5 PIĄTEK 

7.10.2021 

Zupa jarzynowa z zielonym groszkiem 

 

Pieczony filet z ryby, ziemniaki puree z masłem, 

surówka z kiszonej kapusty z marchewką i jabłkie 

 

 Woda mineralna 
 

300 ml 

 

90g+120g+80g 

 

200 ml 

Seler 

 

Mleko, gluten, 

jajko 

Kiszona kapusta jest naturalnym probiotykiem 
podnoszącym odporność organizmu oraz 

poprawiającym trawienie. Ponadto jest dobrym 

źródłem witaminy C, magnezu, potasu, żelaza i 
wapnia 

 


