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DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

24.10.2022 r. 

 

Zupa z kolorowych warzyw 

 

Sos mięsno-warzywny z cukinią, papryką i 

pomidorami, ryż 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

         250g 

 

200 ml 

Seler 

 

Gluten, seler 

 

Cukinia ma sporo potasu, sodu, fosfor oraz wapń. 

Jest znakomitym źródłem miedzi i manganu. A co 
najważniejsze, nie odkładają się w niej metale ciężkie. 

Zawarte w cukinii związki zasadowe działają 
odkwaszająco i wpływają korzystnie na proces 

trawienia.  

2 WTOREK 

25.10.2022 

Zupa ogórkowa z koperkiem 

 

Naleśniki z serem i musem jabłkowym 

 

Kompot owocowy 

300 ml 

   

    3 szt  

 

 

200 ml 

Seler, mleko  

 

 Gluten, mleko, 

ser, jajko 

Po biały ser powinniśmy sięgać jak najczęściej, gdyż 

jest bardzo dobrym źródłem pełnowartościowego 

białka. Zawiera ono niezbędne aminokwasy, tzn. 
takie, których organizm nie potrafi sam wytworzyć, 

więc trzeba je dostarczyć z jedzeniem. Biorą one 
udział w tworzeniu nowych i odbudowaniu 

uszkodzonych komórek. 

 3 ŚRODA 

26.10.2022 

 

Rosół z makaronem i zieloną pietruszką 

 

Kotlety mielone, ziemniaki puree z koperkiem i 

masłem, sałatka z ogórka kiszonego z cebulką  

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

90g+120g+80g 

 

200 ml 

Seler, gluten, 

jajko 

 

Mleko, gluten 

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

dostarczy dodatkowo witaminę C,  a marchewka 
witaminę A 

4 CZWARTEK 

27.10.2022 

Zupa pomidorowa z makaronem 

 

Pieczone mięso z udka kurczaka, ziemniaki, 

surówka koperkowa 

 

Herbata miętowa 

300ml 
 

90g+120g+80g 

 

200ml 

Seler, gluten, 

mleko, jajko  

 

gorczyca 

Koperek słynie ze swojego działania 
wspomagającego trawienie. Ma także wiele innych 

właściwości zdrowotnych, o których warto 

pamiętać. Wspomaga pracę jelit dzięki olejkom 
eterycznym, które stymulują wydzielanie żółci i soków 

trawiennych, a także pobudzają perystaltykę jelit 

5 PIĄTEK 

28.10.2022 

Zupa z żółtej i zielonej fasolki  

 

Tuńczyk w pomidorach z ziołami, makaron z mąki 

durum 

 

 Woda mineralna 
 

300 ml 

 

250g 

 

200 ml 

Seler 

 

    Gluten, jajko 

Mąka z pszenicy durum (semolina) jest bardziej 

bogata w białko, tłuszcze oraz witaminy i składniki 

mineralne niż zwykła mąka pszenna. Zawiera więcej 
żelaza, fosforu, potasu, miedzi, manganu, cynku, a 

także witamin z grupy B oraz kwasu foliowego niż 
mąka z pszenicy zwykłej.  

Durum zawiera również luteinę, która wspomaga 

wzrok 

 


