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DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

20.01.2020 r. 

 

Krupnik na mięsie z kaszy jęczmiennej z zieleniną 

 

Kopytka z sosem szpinakowo-serowym 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

200g+80ml 

 

 

200 ml 

Mleko, seler, 

gluten 

 

Gluten, mleko, 

jajko  

Krupnik–dzięki głównemu składnikowi, jakim jest 
kasza jęczmienna, zupa zyskuje dodatkowe walory 

zdrowotne. Kasza jęczmienna jest bogata 
w błonnik, potas, fosfor, żelazo i miedź oraz witaminy 

z grupy B, np. witaminę B6 odpowiedzialną za 

prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.  
. 

2 WTOREK 

21.01.2020 

Zupa rosolnik z włoszczyzną i kaszką manną  

 

Kotlet z fileta z kurczaka, ziemniaki z koperkiem, 

surówka z marchewki z jabłkiem 

Kompot Owocowy 

300 ml 

 

80g+140g+80g 

 

 

200 ml 

Seler, gluten 

 

Jajko, gluten 

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 

22.01.2020 

 Zupa pomidorowa z ryżem 

 

Łazanki z kiełbasą , kiszoną kapustą i ziołami 

Woda mineralna 

300 ml 

 

250g 

 

200 ml 

 Mleko, seler 

 

 

Gluten, jajko, 

gorczyca  

Kiszona kapusta jest naturalnym probiotykiem 

podnoszącym odporność organizmu oraz 

poprawiającym trawienie. Ponadto jest dobrym 
źródłem witaminy C, magnezu, potasu, żelaza i 

wapnia 

4 CZWARTEK 

23.01.2020 

Kapuśniak z białej kapusty, zabielany z 

ziemniakami i koperkiem 

 

Gulasz z szynki wieprzowej, kasza pęczak, 

buraczki z cebulką i jabłkiem 

Herbata miętowa 

300ml 
 

120g+140g+80g 

 

200ml 

Seler, mleko 

 

Gluten 

Kasza pęczak jest bogatym źródłem węglowodanów 
złożonych, rozpuszczalnego błonnika, witamin z grupy 

B, witamin E, a także magnezu, fosforu, cynku, 
selenu, manganu i miedzi 

5 PIĄTEK 

24.01.2020 

Zupa Koperkowa z ryżem 

 

Placuszki jabłkowo-bananowe z dodatkiem mąki 

pełnoziarnistej  

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

2 szt 

 

 

200 ml 

Seler  

 

Gluten, jajko, 

mleko  

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. 
 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/blonnik-wlasciwosci-produkty-bogate-w-blonnik-aa-ziJm-4k1N-m4F6.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/potas-objawy-niedoboru-najlepsze-zrodla-w-zywnosci-aa-9tde-iqhF-gH9Q.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/fosfor-wlasciwosci-jakie-funkcje-w-organizmie-pelni-fosfor-aa-Q9sF-wT1Z-yepN.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/zelazo-a-zdrowie-jaka-role-w-organizmie-pelni-zelazo-aa-1bPE-sTVe-LSPp.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/miedz-wlasciwosci-i-rola-w-organizmie-zrodla-miedzi-aa-6V1Q-jmwg-fAmh.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/witamina-b-wlasciwosci-i-funkcje-witamin-z-grupy-b-aa-vYSr-yTff-fT9H.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/witamina-b-wlasciwosci-i-funkcje-witamin-z-grupy-b-aa-vYSr-yTff-fT9H.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/uklad-nerwowy-budowa-i-funkcje-aa-rRyg-33Nd-9wFm.html
https://portal.abczdrowie.pl/zrodla-weglowodanow
https://portal.abczdrowie.pl/blonnik-w-diecie
https://portal.abczdrowie.pl/witaminy-z-grupy-b
https://portal.abczdrowie.pl/witaminy-z-grupy-b
https://portal.abczdrowie.pl/zrodla-witaminy-e-i-jej-rola-w-organizmie
https://portal.abczdrowie.pl/niedobor-fosforu
https://portal.abczdrowie.pl/cynk-na-przeziebienie

