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DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

14.11.2022 r. 

 

Zupa ziemniaczana z majerankiem 

 

Makaron z mąki durum z sosem pomidorowo-

ziołowym ze świeżymi ziołami, serem i rukolą 

Woda mineralna 

300 ml 

 

250g 

 

200 ml 

Seler 

 

 

Gluten, jajko, 

mleko 

 

Spora zawartość żelaza w rukoli sprawia, że może 

być traktowana jako dobre źródło roślinne minerałów 
zapobiegających anemii dla tych, którzy mniej cenią 

smak szpinaku. Zawartość potasu sprawi zaś, 
że skorzysta na tym układ krwionośny. 

2 WTOREK 

15.11.2022 

Zupa szczawiowa z jajkiem 

 

Klopsy mielone, ziemniaki puree, surówka colesław 

 

Kompot owocowy 

300 ml 

   

220g+80g 

 

200 ml 

Seler, gluten, 

jajko  

 

 Gluten, mleko, 

seler 

Liście szczawiu są niskokaloryczne, a dodatkowo 
wykazują działanie antyoksydacyjne, co opóźnia 

starzenie się organizmu. Szczaw bardzo często 
polecany jest jako remedium na przeziębienie i grypę 

ze względu na dużą zawartość witaminy C. 

 3 ŚRODA 

16.11.2022 

 

Barszcz czerwony z makaronem 

 

Potrawka z kurczaka, ryż, marchewka z 

groszkiem 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

100g+120g+60g 

 

200 ml 

Seler, mleko 

 

mleko 

Dzięki zawartości witaminy B1, burak wpływa 
pozytywnie na działanie układu krwionośnego, 

mięśniowego oraz na poprawę pamięci. Wzbogacenie 

codziennej diety w buraka pozwala na wyrównanie 
gospodarki wodnej organizmu, wspiera kości, 

wzmacnia zęby oraz wspomaga funkcjonowanie 
mózgu 

4 CZWARTEK 

17.11.2022 

Zupa z czerwonej soczewicy 

 

Gulasz wieprzowy z warzywami, pyzy drożdżowe, 

buraczki z jabłkiem i cebulką 

 

Herbata miętowa 

300ml 
 

120g+2szt+80g 

 

200ml 

Seler, gluten,  

 

Jajko, mleko, 

gluten 

Czerwona soczewica jest bogata w kwas foliowy, 

błonnik pokarmowy, witaminy z grupy B i białko, 
które pomagają zmniejszyć stan zapalny w 

organizmie. Ten rodzaj soczewicy zawiera również 
fitoskładniki zwane izoflawonami, które wykazują silne 

właściwości przeciwutleniające i pomagają we 

wzmacnianiu odporności. 

5 PIĄTEK 

18.11.2022 

Zupa pomidorowa z ryżem 

 

Pieczony filet z ryby, ziemniaki puree, surówka z 

kiszonej kapusty z marchewką i jabłkiem 

 

 Woda mineralna 
 

300 ml 

 

3szt+120g+80g 

 

200 ml 

Seler, mleko 

 

Mleko, gluten, 

jajko 

Fermentacja kapusty kiszonej stwarza warunki 

sprzyjające rozwojowi korzystnych probiotyków, które 
znajdują się również w produktach takich jak jogurt 

i kefir. Probiotyki to bakterie, które zapewniają 

potężne korzyści zdrowotne. Pomagają również 
uczynić żywność bardziej strawną, co zwiększa 

zdolność jelit do wchłaniania zawartych w nich 
witamin i minerałów. 

 


