
, JADŁOSPIS 

 
Lp

. 
DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

5.09.2022 r. 

 

Zupa ogórkowa z ziemniakami  

 

Ryż z jabłkami, rodzynkami i cynamonem 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

220g 

 

200 ml 

Seler, mleko 

 

 

Mleko,  

Cynamon działa przeciwbakteryjnie i 

przeciwzapalnie. Zmniejsza przekrwienie błony 
śluzowej nosa. Stosuje się go również przy 

dolegliwościach ze strony układu pokarmowego. 
Wskazuje się pozytywny wpływ cynamonu na stan 

zdrowia osób chorujących na cukrzycę czy zapalenie 

stawów. Polecany jest podczas intensywnego 
wysiłku fizycznego, ponieważ wspomaga 

regenerację mięśni. 
 

2 WTOREK 

6.09.2022 

Zupa z czerwonej soczewicy z pomidorami 

 

Kurczak w sosie z pomidorami, papryką i cukinią z 

makaronem durum 

 

Kompot owocowy 

300 ml 

 

   180g+120g  

 

200 ml 

Seler,  

 

Mleko, gluten,  

Soczewica- zawiera dużo białka, zatem jest dobrą 

alternatywą dla białka pochodzenia zwierzęcego. Jest 

także bogatym źródłem potasu i kwasu foliowego.  
 

 3 ŚRODA 

7.09.2022 

 

Zupa szczawiowa z jajkiem 

 

Pulpety w sosie koperkowym, kasza pęczak, 

fasolka gotowana żółta i zielona 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

100g+120g+80g 

 

200 ml 

Seler, Jajko, 

mleko 

 

 

Gluten, jajko, 

mleko 

Pęczak jest najzdrowszą odmianą kaszy jęczmiennej, 

zawiera cenny witamin z grupy B, mangan oraz selen. 

Ponieważ jest bardzo dobrym źródłem błonnika, 

reguluje pracę układu pokarmowego.  
 

4 CZWARTEK 

8.09.2022 

Zupa z kolorowych warzyw z ziemniakami  

 

Pałka z kurczaka pieczona z ziołami, ziemniaki, 

sałatka z pomidora, ogórka zielonego i cebuli z 

jogurtem 

 

Herbata miętowa 

300ml 
 

100g+150g+80g 

 

200ml 

Seler 

 

mleko 

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. 

5 PIĄTEK 

9.09.2021 

Zupa pomidorowa z ryżem 

 

Pieczony filet z ryby, ziemniaki puree z 

koperkiem, surówka z kiszonej kapusty 

 

 Woda mineralna 

300 ml 

 

80g+120+80g 

 

 

200 ml 

Seler, mleko 

 

Gluten, jajko, 

mleko 

Kiszona kapusta jest naturalnym probiotykiem 

podnoszącym odporność organizmu oraz 

poprawiającym trawienie. Ponadto jest dobrym 
źródłem witaminy C, magnezu, potasu, żelaza i 

wapnia 



 

 


