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DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

18.11.2019 r. 

 

Zupa ogórkowa na mięsie, zabielana z koperkiem 

 

Kopytka z sosem szpinakowo-śmietanowym  

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

200g+120g 

 

200 ml 

Seler, mleko 

 

Gluten, mleko, 

jajko 

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 

2 WTOREK 

19.11.2019 

Zupa z czerwonej soczewicy z pomidorami 

 

Pałka z kurczaka pieczona z ziołami, ryż z curry, 

tzatzyki z ogórkiem zielonym 

 

Kompot owocowy 

300 ml 

 

1 szt+180g+70g 

 

200 ml 

 

Seler  

 

mleko 

Soczewica charakteryzuje się niskim IG, przez co ma 
zastosowanie w diecie osób chorych na cukrzycę. 

Ponadto jest bardzo dobrym źródłem 

pełnowartościowego białka (100g soczewicy ma 25,4 
g białka, dla porównania 100g mięsa z piersi indyka – 

19,2 g białka). Bogata jest również w 
błonnik, witaminy z grupy B oraz wiele cennych 

minerałów. 

 3 ŚRODA 

20.11.2019 

Zupa fasolowy duet z ziemniakami 

  

Spaghetti z mąki durum z sosem bolońskim z 

warzywami okopowymi 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

180g+130g 

 

200 ml 

Seler 

 

Gluten, jajko, 

seler 

 

Makarony są bogate w węglowodany stanowiących 
główne źródło energii, dlatego też są niezbędne w 

naszej diecie Zdecydowanie zdrowsze są makarony z 
pszenicy durum. Pszenica odmiany durum jest to 

najbardziej szlachetna odmiana pszenicy cechującą 

się wysoką zawartością białka, wartościowym składem 
witamin i soli mineralnych 

4 CZWARTEK 

21.11.2019 

Zupa krupnik na mięsie z ziemniakami 

 

Frikadele z serem, ziemniaki puree z masłem, 

surówka z selera i rodzynkami 

Herbata miętowa 

300ml 
 

80g+150g+80g 

 

200ml 

Seler, gluten, 

mleko 

 

Mleko, jajko, 

gluten 

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. 

5 PIĄTEK 

22.11.2019 

Zupa pomidorowa z makaronem 

 

Ryba pieczona, ziemniaki z koperkiem i masłem, 

surówka żydowska 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

80g+150g+70g 

 

 

200 ml 

Seler, gluten, 

jajko, mleko 

 

Gluten, mleko, 

jajko  

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 

 


