
 JADŁOSPIS 
 

Lp. DZIE� TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 
20.05.2019 r. 

 

Zupa kalafiorowo-brokułowa 

 

Kaszotto z kaszy j�czmiennej, z pomidorami, 

zielonym groszkiem, czerwon� fasolk�, kolorow� 

papryk�, pieczark�, cukini� 

 

Woda mineralna 

300 ml 
 

          250 g 
 

200 ml 

Seler, mleko 
 
 

Gluten,  

Brokuł – jedno z najzdrowszych warzyw, zawiera 
spore ilo�ci błonnika, który reguluje poziom cukru 
we krwi i oczyszcza jelita z zalegaj�cych resztek 
pokarmowych. Brokuły wykazuj� wła�ciwo�ci 
antynowotworowe dzi�ki zawarto�ci sulforafanu – 
silnego przeciwutleniacza, który blokuje 
powstawanie mutacji genów. 

2 WTOREK 
21.05.2019 

Zupa barszcz ukrai�ski 

 

Frikadele wiosenne, ziemniaki, sałata z sosem 

ziołowym  

 

Kompot owocowy 

 

300 ml 
        
80g+150g+60g 
 

200 ml 

Seler, mleko 
 

Gluten, jajko 

Zakwas buraczany– wzmacnia odporno�ć, 
reguluje prac� jelit Proces fermentacji, któremu 
poddawane s� i tak zdrowe buraki zwi�ksza jeszcze 
zawarto�ć witaminy C.  
 

3 �RODA 
22.05.2019 

Zupa owocowa z makaronem 

 

Potrawka z ry�em, marchewka z groszkiem 

 

Herbata mi�towa 

300 ml 
 

120g+130g+70g 
 

200 ml 

Gluten, jajko 
 

seler, mleko, 
gluten 

Groszek zielony jest dobrym �ródłem witamin z 
grupy B (m.in. kwasu foliowego) oraz witamin A, C, 
E i K. Zawiera tak�e w swoim składzie �elazo, 
magnez, potas oraz cynk. Poza tym, �e jest zdrowy 
jest równie� syc�cy.  
 

4 CZWARTEK 
23.05.2019 

Zupa jarzynowa z kasz� jaglan� 

 

Pieczone nugettsy z kurczaka w płatkach 

kukurydzianych, ziemniaki, surówka z kapusty 

peki�skiej z ogórkiem zielonym i rzodkiewk� 
 

Woda mineralna 

300ml 
 

80g+150g+70g 
 

200ml 

Seler 
  

mleko 
 
 

Kasza jaglana–jest lekkostrawna, nie zawiera 
glutenu. Dostarcza du�ych ilo�ci witaminy E i 
lecytyny, która korzystnie wpływa na pami�ć i 
koncentracj�, zatem rekomendowana jest osobom 
pracuj�cym intensywnie umysłowo, np. uczniom.  
Kasza jaglana zawiera tak�e krzemionk�, maj�c� 
pozytywny wpływ na włosy, skór� i paznokcie. 
Krzem pełni te� wa�n� rol� w mineralizacji ko�ci. 

5 PI�TEK 
24.05.2019 

Zupa pomidorowa z ry�em 

 

Tu�czyk w pomidorach z makaronem penne z 

m�ki durum 

 

 Woda mineralna 

300 ml 
 

120g+150g 
 
 

200 ml 

Seler, gluten, 
mleko 

 
Gluten, jajko, 

mleko 

 W pomidorach znajduje si� likopen, substancja 
nale��ca do karotenoidów. Z tego wzgl�du równie� 
pomidory s�  bardziej korzystne dla naszego 
zdrowia po obróbce termicznej. Nie �ałuj wi�c sobie 
koncentratu pomidorowego czy ketchupu. Ły�eczka 
dziennie poprawi stan skóry i wzmocni system 
odporno�ciowy. 

 


