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DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

7.10.2019 r. 

 

Zupa kapuśniak z ziemniakami 

 

Ryż na mleku z jabłkami, rodzynkami i 

cynamonem 

Woda mineralna 

300 ml 

 

150g+80g 

 
200 ml 

Seler 
 

mleko 

Rodzynki to dobra alternatywa dla niezdrowych 
słodyczy. Polecane są dla osób aktywnych 
fizycznie. W rodzynkach znajdują się korzystne dla 

zdrowia witaminy z grupy B odpowiedzialne za 
pracę mózgu, a także spore dawki żelaza, 
manganu i miedzi 

2 WTOREK 

8.10.2019 

Zupa kalafiorowo-brokułowa zabielana z 

koperkiem 

 

Kęski drobiowe, ziemniaki puree, surówka z 

marchewki z ananasem 

 

Kompot owocowy 

300 ml 

 

80g+150g+80g 
 

 

200 ml 

Seler, mleko 
 
 

Mleko, jajko 

Brokuł – jedno z najzdrowszych warzyw, zawiera 
spore ilości błonnika, który reguluje poziom cukru 
we krwi i oczyszcza jelita z zalegających resztek 
pokarmowych. Brokuły wykazują właściwości 
antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu – 
silnego przeciwutleniacza, który blokuje 
powstawanie mutacji genów 

 3 ŚRODA 

9.10.2019 

Zupa grochówka 

 

Makaron z mąki durum ze świeżymi ziołami, 

tartym żółtym serem i rukolą 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

120g+130 ml 
 

200 ml 

Seler 
 

Jajko, gluten, 
mleko 

Rukola Potężna dawka witaminy K 
oznacza wsparcie dla zdrowia układu kostnego. 
Bogactwo błonnika pokarmowego wraz z niską 
kalorycznością sprawia, że czujemy po jej spożyciu 

sytość znacznie wcześniej i jest zdrowe dla układu 
pokarmowego, perystaltyki. 

4 CZWARTEK 

10.10.2019 

Zupa koperkowa z ryżem 

 

Pyzy z sosem cygańskim, ogórek kiszony 
 

Herbata miętowa 

300ml 
 

2 szt+120g+50g 

 

200ml 

Seler 
 

Mleko, gluten, 
jajko 

Duża zawartość wapnia obecnego w koperku 
wzmacnia kości i chroni przed osteoporozą. 
Koperek ma działanie antybakteryjne. Chroni 
organizm przed wolnymi rodnikami i zmniejsza 
ilość gazów produkowanych przez jelita 

5 PIĄTEK 

11.10.2019 

Zupa pomidorowa z makaronem 

 

Paluszki z fileta rybnego, ziemniaki puree, 

sałata z sosem vinegree 

 

 Woda mineralna  

300 ml 

 
80g+150g+70g 

 

200 ml 

Gluten, mleko, 
jajko, seler 

 

Gluten, jajko, 
mleko  

Likopen wpływa na wzmocnienie kości - poprzez 
zwiększenie ich gęstości mineralnej - oraz dzięki 
działaniu antyoksydacyjnemu zapewnia dobrą kondycję 
skóry (podwyższa również odporność skóry na działanie 
promieniowania UVA i UVB).  Podstawowym źródłem 
likopenu są pomidory, a zwłaszcza ich przetwory, np. 
ketchap, koncentrat 

 


