
 JADŁOSPIS 
 

Lp. DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

13.03.2023 r. 

 

Krupnik na wędzonce z natką pietruszki 

 

Szare kluski z okrasą i gotowaną kiszoną kapustą 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

240g+80g 

 

200 ml 

Seler, gluten 

 

 

Jajko, gluten 

 

 

Czy wiesz, że: Woda jest niezbędnym składnikiem 

pokarmowym, który trzeba dostarczać organizmowi 
regularnie i w odpowiednich ilościach. Wzrost 
zapotrzebowania na wodę wzrasta podczas wysiłku 
fizycznego, np. uprawiania sportu. Jej niedobór szybko 
prowadzi do odwodnienia i związanego z tym gorszego 
samopoczucia, osłabienia organizmu, mniejszej możliwości 
koncentracji i przyswajania nowych informacji. 

2 WTOREK 

14.03.2023 

Zupa z żółtej i zielonej fasolki 

 

Pieczeń rzymska, ziemniaki puree z koperkiem, 

sałata z sosem winegret 

 

Kompot 

300 ml 

   

    

90g+120g+60g 

 

200 ml 

Seler 

 

 

Gluten, mleko, 

jajka 

• Czy wiesz, że: 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 

15.03.2023 

 

Zupa żurek z białą kiełbasą 

 

Spaghetti z mąki durum z sosem bolońskim i 

warzywami okopowymi 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

240g 

 

200 ml 

Seler, gluten 

 

 

Jajko, gluten, seler 

Czy wiesz, że: Likopen to substancja o silnych 

właściwościach antyoksydacyjnych 

i antynowotworowych. Zwalcza wolne rodniki, których 
nadmierne nagromadzenie się w organizmie prowadzi 

do powstania „stresu oksydacyjnego”. Za podstawowe 
źródło likopenu uznaje się pomidory oraz 

ich przetwory, między innymi sosy pomidorowe.  

4 CZWARTEK 

16.03.2023 

Zupa z czerwonej soczewicy z pomidorami  

 

Kurczak w sosie szpinakowo-serowym, ryż 

,marchewka gotowana 

 

Herbata miętowa 

300ml 
 

120g+120g 

+80g 

 

200ml 

Seler 

 

 Mleko  

Czy wiesz, że: Szpinak jest dobrym źródłem witaminy 
C, beta-karotenu oraz luteiny (luteina pozytywnie 

wpływa na narząd wzroku). Dodatkowo szpinak 
zawiera magnez, pozytywnie oddziałujący na 

funkcjonowanie układu nerwowego 

5 PIĄTEK 

17.03.2023 

Zupa pomidorowa z ryżem 

 

Paluszki z fileta rybnego, ziemniaki, surówka 

koperkowa 

 

Woda mineralna 
 

300ml 

 

90g+80g+120g 

 

200ml 

Seler , mleko 

 

Mleko, gluten, 

jajko 

• Czy wiesz, że: Ryż jest bogaty w węglowodany, 

które są głównym źródłem energii dla człowieka. 
Ponadto zawiera znaczne ilości białka i praktycznie nie 

zawiera tłuszczu. Ryż to także źródło błonnika 

pokarmowego 

 


