
JADŁOSPIS 
 

Lp. DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

6.03.2023 r. 

 

Grochówka na wędzonce 

 

Pierogi z białym serkiem i polewą truskawkowo-

jogurtową 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

240g 

 

200 ml 

Seler 

 

 

Jajko, mleko, 

gluten 

 

 

Czy wiesz, że: Do dziś nie wynaleziono maszyny, 

która zbierałaby truskawki i wciąż zbierane są 

ręcznie. Przeciętna truskawka ma 200 nasionek i są 
jedynymi owocami, które swoje nasiona mają na 

zewnątrz owoców. Truskawki mają więcej witaminy C 

w 100 g niż cytryny czy pomarańcze. 

2 WTOREK 

7.03.2023 

Zupa minestrone 

 

Strogonow drobiowy ogórkiem, papryką i 

pieczarkami, ryż 

 

Kompot 

300 ml 

   

    140g+120g 

 

200 ml 

Seler 

 

 

Gluten, mleko 

• Czy wiesz, że: Istnieją ponad dwa tysiące odmian 

papryki! Każda z nich różni się od siebie barwą, 
kształtem, rozmiarem i przede wszystkim smakiem. 
Papryka trafiła do Europy za sprawą Krzysztofa 
Kolumba, który ściągnął ją z jednej ze swych 

zamorskich eskapad 

 3 ŚRODA 

8.03.2023 

 

Zupa pomidorowa z makaronem 

 

Zraziki wieprzowe z sosem koperkowym, kasza 

pęczak, ogórek kiszony 

 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

90g+120g+60g 

 

200 ml 

Seler, mleko, 

gluten, jajko 

 

Jajko, gluten 

Czy wiesz, że: Według oficjalnych doniesień pierwszy 

przepis na jej przygotowanie powstał w 1872 roku 
spisany przez Marię Parloę w Stanach Zjednoczonych, 

jednak odnalezione zapiski pochodzące z XIX wieku 

świadczą o tym, że w naszym kraju zupa 
pomidorowa była już w tym okresie bardzo dobrze 

znana 

4 CZWARTEK 

9.03.2023 

Zupa ziemniaczana z majerankiem  

 

Pieczone pałki z kurczaka, ziemniaki, surówka 

meksykańska z czerwoną fasolą 

 

Herbata miętowa 

300ml 
 

100g+120g 

+80g 

 

200ml 

Seler 

 

 Mleko  

Czy wiesz, że: Dzięki lecytynie czerwona fasola 

poprawia pamięć i koncentrację. Z tego względu 
powinna być nieodłącznym elementem diety osób 

uczących się. 
 

5 PIĄTEK 

10.03.2023 

Kapuśniak z kiszonej kapusty z ziemniakami 

 

Filet z ryby z warzywami po grecku, ziemniaki 

puree z masełkiem 

 

Woda mineralna 
 

300ml 

 

90g+80g+120g 

 

200ml 

Seler  

 

Mleko, gluten, 

seler 

• Czy wiesz, że: Podobnie jak w przypadku kurczaka 

po chińsku, barszczu ukraińskiego, pizzy hawajskiej czy 

pierogów ruskich, ryba po grecku jest tylko (lub aż!) 
interpretacją smaków dobrze znanych z obcej kuchni. 

Prawdziwą ojczyzną dania jest więc Polska, a co za 
tym idzie śmiało możemy mówić, że jest to jeden z 

naszych tradycyjnych przysmaków 

 


