
 JADŁOSPIS 
 

Lp. DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

27.05.2019 r. 

 

Zupa fasolowa na wędzonce z ziemniakami 

 

Makaron z mąki durum z sosem pomidorowym ze 

świeżymi ziołami z rukolą i tartym żółtym serem 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 
150 g+ 

100 ml+60g 

 
200 ml 

Seler 
 

 
Gluten, jajko, 

mleko  

Rukola to także liczne witaminy, dzięki którym 
możliwe jest nie tylko wzmocnienie organizmu, ale 
także tonizacja i regeneracja wszystkich komórek 
organizmu. Liście rukoli zawierają znacznie większą 
ilość żelaza niż liście sałaty lodowej. 

2 WTOREK 

28.05.2019 

Zupa koperkowa z ryżem 

 

Zraziki wieprzowe z papryką i ogórkiem w sosie 

pieczarkowym, kasza pęczak 

Kompot owocowy 

 

300 ml 

        

80g+150g+50ml 
 

200 ml 

Seler 
 

Gluten, jajko 

Pęczak jest najzdrowszą odmianą kaszy 
jęczmiennej, zawiera cenny witamin z grupy B, 
mangan oraz selen. Ponieważ jest bardzo dobrym 

źródłem błonnika, reguluje pracę układu 
pokarmowego.  

3 ŚRODA 

29.05.2019 

Zupa kolorowa jarzynowa z kaszą jaglaną 

 

Pieczone udko z kurczaka b/k, ziemniaki, 

mizeria z jogurtem i koperkiem  

 

Herbata miętowa 

300 ml 

 
80g+130g+80g 

 

200 ml 

Seler 
 

mleko 

Ogórki utrzymują nawodnienie organizmu. Ogórki 

są bogate w większość witamin niezbędnych dla 
organizmu. Zawierają witaminę A, witaminę B i 
witaminę C, co wzmacnia układ odpornościowy i 
podnosi poziom energii oraz dodaje młodzieńczego 
blasku. 

4 CZWARTEK 

30.05.2019 

Zupa krupnik z ziemniakami i pietruszką zieloną 

 

Strogonoff drobiowy z warzywami, pyzy 

drożdżowe 
 

Woda mineralna 

300ml 
 

150g+2szt 

 

200ml 

Seler, gluten 
  

Mleko, jajko, 
gluten 

 

 

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. 
 

5 PIĄTEK 

31.05.2019 

Zupa pomidorowa z makaronem z mąki durum 

 

Filet z ryby pieczony, ziemniaki młode, surówka 

koperkowa z młodej kapusty 

 

 Woda mineralna 

300 ml 

 
70g+130g+80g 

 

 

200 ml 

Seler, gluten, 
mleko, jajko 

 
Gluten, jajko 

 Mąka z pszenicy durum (semolina) jest bardziej 
bogata w białko, tłuszcze oraz witaminy i składniki 
mineralne niż zwykła mąka pszenna. 
Zawiera więcej żelaza, fosforu, potasu, miedzi, 
manganu, cynku, a także witamin z grupy B oraz 
kwasu foliowego niż mąka z pszenicy zwykłej.  
Durum zawiera również luteinę, która wspomaga 
wzrok.  

 


