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Lp. DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

9.01.2023 r. 

 

Zupa kapuśniak na wędzonce z ziemniakami  

 

Naleśniki ze serem i waniliową masą serowo-

jogurtową  

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

3 szt 

 

200 ml 

Seler 

 

 

Mleko, jajko, 

gluten 

 

 

Czy wiecie, że kapusta W 92% składa się z wody. 

6% stanowią węglowodany, 1% białko. Zawiera również 
śladowe ilości tłuszczu.  

Dzięki kiszonej kapuście wielu marynarzy uniknęło 
szkorbutu. Ta uciążliwa dla marynarzy choroba 

spowodowana jest niedoborem witaminy C a kapusta 

jest jej doskonałym źródłem 

2 WTOREK 

10.01.2023 

Zupa ziemniaczana z majerankiem 

 

Strogonow drobiowy z papryką i ogórkiem, ryż 

 

Kompot 

300 ml 

   

    140g+120g 

 

200 ml 

Seler 

 

 

Gluten, mleko 

• Czy wiecie, że Hiszpanie odkryli ziemniaka w 1536 roku 

podczas podboju Peru. Sprowadzili go do Europy. 

• Jest czwartym warzywem pod względem wielkości upraw na 
świecie po ryżu, pszenicy i kukurydzy. 

• Ziemniak składa się z około 80% wody i 20% substancji 
stałych. 

• Jest to pierwsza roślina wyhodowana w kosmosie. 

 3 ŚRODA 

11.01.2023 

 

Pomidorowa z ryżem 

 

Pieczona pałka z kurczaka z ziołami, ziemniaki 

puree, surówka koperkowa z zielonym ogórkiem 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

100g+120g+80g 

 

200 ml 

Seler, mleko 

 

mleko 

Czy wiecie, że ryż jest jedną z najstarszych roślin 
uprawnych świata. Jego ojczyzną są Chiny, gdzie został 
udomowiony, a stamtąd rozprzestrzenił się na cały świat. 
Znany i uprawiany jest już od 7000 lat, obecnie stanowi 

podstawę wyżywienia jednej trzeciej ludzkości świata. Jest 
produktem o niezliczonej ilości kulinarnych zastosowań. 
Jedzą go wszyscy, co więcej, jest źródłem wielu 
wartościowych składników odżywczych 

4 CZWARTEK 

12.01.2023 

Zupa barszcz ukraiński 

 

Pulpety w sosie pomidorowym, kasza pęczak, 

ogórek kiszony 

 

Herbata miętowa 

300ml 
 

110g+120g+60g 

 

200ml 

Seler, mleko 

 

Gluten, jajko 

Czy wiecie, że najcięższy burak na świecie ważył 

22,4kg. Polska jest największym producentem buraków 
ćwikłowych w Unii Europejskiej 

5 PIĄTEK 

13.01.2023 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami 

 

Tuńczyk z ziołami w pomidorach, makaron z mąki 

durum 

 

Woda mineralna 
 

300ml 

 

240g 

 

200ml 

Seler, mleko 

 

Gluten, jajko 

• Czy wiecie, że głowa kalafiora w przekroju 

poprzecznym przypomina drzewo. 

• Brokuł to odmiana zielona kalafiora. 

• Potrzeba od 50 do 265 dni do osiągnięcia 

dojrzałości kalafiora. 

 

 


