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DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

26.10.2020 r. 

 

Zupa pomidorowa z makaronem 

 

Kopytka z okrasą, kapusta kiszona gotowana 

 

Herbata miętowa 

300 ml 

 

240 g 

 

200 ml 

Seler 

 

 

Gluten, jajko, 

mleko 

Kiszona kapusta jest naturalnym probiotykiem 

podnoszącym odporność organizmu oraz 
poprawiającym trawienie. Ponadto jest dobrym 

źródłem witaminy C, magnezu, potasu, żelaza i 
wapnia 

2 WTOREK 

27.10.2020 

Zupa rosół z makaronem i zieleniną 

 

Pałka z kurczaka w barbecie, ziemniaki puree z 

masłem, surówka żydowska  

 

Kompot owocowy 

300 ml 

 

90g+140g+80g 

 

200 ml 

Seler, gluten, 

jajko 

 

 Mleko 

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 

 3 ŚRODA 

28.10.2020 

 

Zupa warzywna z dynią 

 

Spaghetti z mąki durum z sosem bolońskim i 

warzywami okopowymi 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

240 g 

 

200 ml 

Seler, mleko 

 

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 

4 CZWARTEK 

29.10.2020 

Zupa ziemniaczana z majerankiem 

 

Kotlet drobiowy panierowany, ziemniaki z 

koperkiem, sałata z jogurtem 

 

Herbata owocowa 

300ml 
 

80g+140g+60g 

 

200ml 

Seler, mleko 

 

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 

5 PIĄTEK 

30.10.2020 

Zupa z białej kapusty z ziemniakami 

 

Klopsy rybno-warzywne w sosie pomidorowym, 

ryż, sałatka z ogórka kiszonego i cebulki 

 Woda mineralna 
 

300 ml 

 

80g+120g+80g 

 

 

200 ml 

Seler, mleko, 

gluten 

 

Mleko, gluten, 

jajko 

W kapuście są minimalne ilości niezbędnego dla 

zdrowia arsenu. Ale jej największe skarby 
to wapń, magnez, potas. Żelaza oraz  kwasu 

foliowego najwięcej jest w zewnętrznych, zielonych 
liściach. 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/wapn-objawy-niedoboru-i-nadmiaru-aa-CcvZ-Lnhb-g4wY.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/magnez-wzmacnia-miesnie-i-koi-nerwy-aa-Y9Mx-Enma-tQ9d.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/zelazo-funkcje-normy-zrodla-zelaza-aa-1bPE-sTVe-LSPp.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/kwas-foliowy-witamina-b-9-wlasciwosci-jaka-jest-rola-kwasu-foliowego-aa-ojM5-RppZ-CQzi.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/kwas-foliowy-witamina-b-9-wlasciwosci-jaka-jest-rola-kwasu-foliowego-aa-ojM5-RppZ-CQzi.html

