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Lp. DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

21.11.2022 r. 

 

Grochówka z ziemniakami i majerankiem 

 

Knedle z truskawkami i jogurtem 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

250g 

 

200 ml 

Seler 

 

Gluten, jajko, 

mleko 

 

Truskawki (poza sezonem mrożone)bogate źródło 

witaminy C, zawierają witaminy z grupy B. W 
truskawkach znajdziemy bogactwo soli organicznych, 

wpływających na poprawę przemiany materii i pektyn, 
które oczyszczają jelita z resztek pokarmu i korzystnie 

wpływają na naturalną florę bakteryjną. Zawarty w 

truskawkach wapń i fosfor wzmacniają kości i zęby 
oraz poprawiają pracę mięśni. Ze względu na wysoką 

zawartość żelaza chronią przed anemią, wzmacniają 
organizm, wpływają korzystnie na cerę i włosy. 

2 WTOREK 

22.11.2022 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami, śmietaną i 

koperkiem 

 

Kurczak w sosie śmietanowo-brokułowym, ryż, 

marchewka gotowana 

 

Kompot owocowy 

300 ml 

   

120g+120g+80g 

 

200 ml 

Seler, mleko  

 

 

 Gluten, mleko 

Brokuł – jedno z najzdrowszych warzyw, zawiera 

spore ilości błonnika, który reguluje poziom cukru we 
krwi i oczyszcza jelita z zalegających resztek 

pokarmowych. Brokuły wykazują właściwości 

antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu – 
silnego przeciwutleniacza, który blokuje powstawanie 

mutacji genów 

 3 ŚRODA 

23.11.2022 

 

Krupnik na wędzonce 

 

Spaghetti z mąki durum z sosem bolońskim i 

warzywami okopowymi 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

120g+120g 

 

200 ml 

Seler, gluten 

 

Gluten, jajko 

Krupnik–dzięki głównemu składnikowi, jakim jest 

kasza jęczmienna, zupa zyskuje dodatkowe walory 
zdrowotne. Kasza jęczmienna jest bogata 

w błonnik, potas, fosfor, żelazo i miedź oraz witaminy 
z grupy B, np. witaminę B6 odpowiedzialną za 

prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego 

4 CZWARTEK 

24.11.2022 

Rosół z makaronem, marchewką i natką pietruszki 

 

Pieczona pałka z kurczaka, ziemniaki puree z 

masełkiem, surówka koperkowa 

 

Herbata miętowa 

300ml 
 

90g+120g+80g 

 

200ml 

Seler, gluten, jajko  

 

mleko 

Rosół mocno rozgrzewa, działa jak lekarstwo podczas 

choroby, z dodatkiem natki pietruszki dostarczy 

dodatkowo witaminę C,  a marchewka witaminę A. 

5 PIĄTEK 

25.11.2022 

Zupa pomidorowa z makaronem 

 

Gzik po poznańsku ze szczypiorkiem i rzodkiewką 

ziemniaki 

 Woda mineralna 
 

300 ml 

 

100+120g 

 

200 ml 

Seler, mleko, 

gluten, jajko 

 

Mleko 

Twaróg biały jest bardzo dobrym źródłem białka 

potrzebnym do utrzymania i budowania masy 
mięśniowej witamin i minerałów. 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/blonnik-wlasciwosci-produkty-bogate-w-blonnik-aa-ziJm-4k1N-m4F6.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/potas-objawy-niedoboru-najlepsze-zrodla-w-zywnosci-aa-9tde-iqhF-gH9Q.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/fosfor-wlasciwosci-jakie-funkcje-w-organizmie-pelni-fosfor-aa-Q9sF-wT1Z-yepN.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/zelazo-a-zdrowie-jaka-role-w-organizmie-pelni-zelazo-aa-1bPE-sTVe-LSPp.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/miedz-wlasciwosci-i-rola-w-organizmie-zrodla-miedzi-aa-6V1Q-jmwg-fAmh.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/witamina-b-wlasciwosci-i-funkcje-witamin-z-grupy-b-aa-vYSr-yTff-fT9H.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/witamina-b-wlasciwosci-i-funkcje-witamin-z-grupy-b-aa-vYSr-yTff-fT9H.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/uklad-nerwowy-budowa-i-funkcje-aa-rRyg-33Nd-9wFm.html

