
JADŁOSPIS 
 

Lp. DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

12.12.2022 r. 

 

Zupa jarzynowa z kaszą jaglaną  

 

Kluski śląskie z dziurką z okrasą i gotowaną 

kiszoną kapustą 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

250g+90g 

 

200 ml 

Seler 

 

Gluten, jajko 

 

Kiszona kapusta jest naturalnym probiotykiem 
podnoszącym odporność organizmu oraz 

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

wapnia. 

2 WTOREK 

13.12.2022 

Zupa z białej kapusty z ziemniakami i koperkiem 

 

Kęski drobiowe, ziemniaki puree z koperkiem, mix 

sałat z sosem vinegret 

 

Kompot owocowy 

300 ml 

   

90g+120g+60g 

 

200 ml 

Seler, mleko 

 

 

 Jajko, mleko 

Poza zmniejszaniem wchłaniania tłuszczów i cukrów, 
sałata pozwala wzmocnić układ nerwowy, odkwasza, 

poprawia trawienie i zwiększa odporność. 

 3 ŚRODA 

14.12.2022 

 

Rosół drobiowy z marchewką i natką pietruszki  

z makaronem 

 

Sos mięsno-warzywny, pyzy drożdżowe 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

150g+2szt 

 

200 ml 

Seler, gluten, jajko 

 

Gluten, jajko, 

mleko 

Natka pietruszki to bardzo dobre źródło m.in. 

witaminy C, żelaza (zapobiega niedokrwistości), kwasu 
foliowego. Dodawanie natki do posiłków chroni przed 

infekcjami i łagodzi ich objawy. Natka pietruszki 
wpływa również pozytywnie na wzrok oraz cerę 

poprzez zawartość beta-karotenu i witaminy E. 

 

4 CZWARTEK 

15.12.2022 

Zupa pieczarkowa z ziemniakami 

 

Kurczak w sosie śmietanowo-szpinakowym, ryż, 

marchewka z groszkiem 

 

Herbata miętowa 

300ml 
 

250g+60g 

 

200ml 

Seler, mleko 

 

Gluten, jajko, 

mleko 

Ma własności uspokajające oraz zapobiega bólom 

głowy (w tym bólom migrenowym). Jedzenie 

szpinaku zaleca się też dzieciom i kobietom w ciąży 
oraz osobom cierpiącym na anemię. Szpinak jest 

bogatym źródłem żelaza i kwasu foliowego – jeśli 
chodzi o żelazo, to szpinak ma go taką samą ilość jak 

wołowina. 

5 PIĄTEK 

16.12.2022 

Zupa pomidorowa z ryżem 

 

Filet z ryby w sosie greckim, ziemniaki puree  

 

 Woda mineralna 
 

300 ml 

 

90g+80g +120g 

 

200 ml 

 Seler, mleko 

 

Mleko, jajko, 

gluten 

Ryby to przede wszystkim podstawowe źródło kwasów 
omega-3. To właśnie one, obok pochodzących z 

tłuszczów roślinnych kwasów omega-6, są 
najważniejszymi wielonienasyconymi kwasami 

tłuszczowymi, które powinniśmy uwzględniać w 

naszym jadłospisie 

 


