
JADŁOSPIS 
 

Lp. DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

20.02.2023 r. 

 

Zupa kapuśniak na wędzonce z ziemniakami i 

majerankiem 

 

Makaron z mąki durum z sosem a’la carbonara 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

240g 

 

200 ml 

Seler, gluten 

 

 

Jajko, mleko, 

gluten 

 

 

Czy wiesz, że: Mąka z pszenicy durum zawiera więcej 

fosforu, potasu, żelaza, miedzi, magnezu, cynki, a 

także witamin z grupy B oraz kwasu foliowego niż 
mąka z pszenicy zwykłej. Durum zawiera również 

luteinę, która chroni przed działaniem wolnych 
rodników i wspomaga wzrok. 

2 WTOREK 

21.02.2023 

Rosół z włoszczyzną i makaronem 

 

Kęski drobiowe, ziemniaki puree, surówka z białej 

kapusty z marchewką i ananasem 

 

Kompot 

300 ml 

   

    

90g+120g+80g 

 

200 ml 

Seler, gluten, jajko 

 

 

Mleko, jajko 

• Czy wiesz, że: Ananas posiada właściwości, które 
przyspieszają gojenie ran i urazów, a także poprawia 
kondycję stawów, dlatego tez często gości w diecie 
sportowców 

 3 ŚRODA 

22.02.2023 

 

Zupa szczawiowa z jajkiem 

 

Naleśniki z serkiem i frużeliną wiśniową 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

3 szt 

 

200 ml 

Seler, mleko, jajko 

 

Mleko, jajko, 

gluten 

Czy wiesz, że: Szczaw to roślina zawierająca między innymi 
beta karoten, kwas foliowy i szereg witamin z witaminą C na 
czele. Oprócz tego można znaleźć w nim dość dużo 
minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu jak: magnez, wapń, krzem i żelazo 

4 CZWARTEK 

23.02.2023 

Zupa pomidorowa z makaronem 

 

Pulpety w sosie pomidorowym, kasza pęczak, 

ogórek kiszony 

 

Herbata miętowa 

300ml 
 

90g=120g=60g 

 

200ml 

Seler, mleko, 

gluten, jajko 

 

Gluten, jajko, 

seler 

.Czy wiesz, że: Kasza pęczak, z racji swojego niewielkiego 

przetworzenia jest jedną z najbardziej wartościowych kasz. 
Pęczak to dobre źródło potasu. Co ciekawe 100g pęczaku 
pod względem zawartości potasu (133 mg) wcale nie 
ustępuje gorzkiej czekoladzie (140 mg) 

5 PIĄTEK 

24.02.2023 

Zupa ogórkowa zabielana z koperkiem 

 

Filet z ryby, ziemniaki puree z koperkiem, surówka 

colesław 

 

Woda mineralna 
 

300ml 

 

90g+120g+80g 

 

200ml 

Seler, mleko,  

 

Gluten, jajko, 

mleko 

• Czy wiesz, że: Ziemniaki, to nie tylko jadalne bulwy, to 

również efektowne kwiaty. Modę na wykorzystanie ich 
do dekoracji zapoczątkowała Maria Antonina. 

Francuska królowa otrzymała w prezencie bukiet 
ziemniaczanych kwiatów, których użyła później do 

ozdoby stroju 

 


