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Lp. DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

28.11.2022 r. 

 

Zupa ogórkowa z ziemniakami i koperkiem 

 

Naleśniki z jabłkami i polewą jogurtowo-waniliową 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

250g 

 

200 ml 

Seler, mleko 

 

Gluten, jajko, 

mleko 

 

Ze względu na zawartość witamin z grupy B, woda 

po kiszonych ogórkach poprawia wygląd skóry, 
włosów i paznokci. Reguluje również ciśnienie krwi 

oraz łagodzi migrenowe bóle głowy, a nawet kaszel. 
Wykazuje także działanie uspokajające, 

przeciwzapalne, przeciwbólowe i moczopędne. 

2 WTOREK 

29.11.2022 

Zupa neapolitańska z makaronem 

 

Medaliony drobiowe, ziemniaki, z koperkiem, 

surówka z białej kapusty z marchewką, kukurydzą i 

ananasem 

 

Kompot owocowy 

300 ml 

   

90g+120g+80g 

 

200 ml 

Seler, mleko, jajko  

 

 

 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 

30.11.2022 

 

Barszcz ukraiński 

 

Strogonow drobiowy z papryką, ogórkiem i 

pieczarkami, pyzy drożdżowe 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

140g+2 szt 

 

200 ml 

Seler 

 

Gluten, jajko, 

mleko 

Zakwas buraczany– wzmacnia odporność, reguluje 
pracę jelit Proces fermentacji, któremu poddawane są i 

tak zdrowe buraki zwiększa jeszcze zawartość 
witaminy C.  

 

4 CZWARTEK 

1.12.2022 

Zupa pomidorowa z ryżem 

 

Schab pieczony w sosie własnym, kasza pęczak, 

kapusta modra gotowana 

 

Herbata miętowa 

300ml 
 

90g+120g+80g 

 

200ml 

Seler, jajko, mleko  

 

Gluten 

Kasza pęczak jest bogatym źródłem węglowodanów 
złożonych, rozpuszczalnego błonnika, witamin z grupy 

B, witamin E, a także magnezu, fosforu, cynku, selenu, 

manganu i miedzi. 

5 PIĄTEK 

2.12.2022 

Zupa owocowa z makaronem 

 

Pieczony filet z ryby, ziemniaki puree, surówka z 

kiszonej kapusty z jabłkiem i marchewką 

 Woda mineralna 
 

300 ml 

 

90g+120g+80g 

 

200 ml 

 gluten, jajko 

 

Mleko, jajko, 

gluten 

Dobrze wpływa na procesy trawienia i układ 

pokarmowy, wzmacnia odporność, zmniejsza poziom 
cholesterolu we krwi, pozytywnie wpływa na układ 

krążenia i serce, a dodatkowo poprawia kondycję 
skóry. Kapusta kiszona zawiera witaminę C, magnez, 

potas, żelazo i wapń 

 

https://portal.abczdrowie.pl/zrodla-weglowodanow
https://portal.abczdrowie.pl/blonnik-w-diecie
https://portal.abczdrowie.pl/witaminy-z-grupy-b
https://portal.abczdrowie.pl/witaminy-z-grupy-b
https://portal.abczdrowie.pl/zrodla-witaminy-e-i-jej-rola-w-organizmie
https://portal.abczdrowie.pl/niedobor-fosforu
https://portal.abczdrowie.pl/cynk-na-przeziebienie

