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1 PONIEDZIAŁEK 
2.03.2020 r. 

 

Zupa ziemniaczana na mięsie z majerankiem  

 

Ryż na mleku z jabłkami prażonymi i cynamonem 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

250g 

 

200 ml 

Seler 

 

 

Mleko 

Cynamon działa przeciwbakteryjnie i 

przeciwzapalnie. Zmniejsza przekrwienie błony 
śluzowej nosa. Stosuje się go również przy 

dolegliwościach ze strony układu pokarmowego. 
Wskazuje się pozytywny wpływ cynamonu na stan 

zdrowia osób chorujących na cukrzycę czy zapalenie 

stawów. Polecany jest podczas intensywnego wysiłku 
fizycznego, ponieważ wspomaga regenerację mięśni. 

2 WTOREK 

3.03.2020 

Zupa rosół z makaronem i pietruszką 

 

Klopsy drobiowe, ziemniaki puree z masełkiem, 

surówka coleslaw 

 

Kompot owocowy 

300 ml 

 

80g+120g+80g 

  

 

200 ml 

Seler, gluten, 

jajko 

 

Mleko, gluten, 

jajko  

Rosół mocno rozgrzewa, działa jak lekarstwo podczas 

choroby, a marchewka dostarcza witaminę A.  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 

4.03.2020 

 

Zupa pieczarkowa z groszkiem ptysiowym 

 

Sos boloński z warzywami okopowymi, makaron 

spaghetti z mąki durum,  

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

150g+120g 

 

200 ml 

Seler, gluten, 

mleko 

 

Gluten, jajko, 

seler 

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 

5.03.2020 

Zupa owocowa z makaronem 

 

Schab pieczony, sos, kasza jęczmienna, buraczki 

na ciepło 

Herbata miętowa 

300ml 
 

80g+150g+80g 

 

200ml 

Jajko, gluten 

 

Gluten 

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.  
 

5 PIĄTEK 

6.03.2020 

Zupa pomidorowa z ryżem 

 

Paluszki z fileta rybnego, ziemniaki z koperkiem, 

mix sałat z sosem ogrodowym 

 Woda mineralna 
 

300 ml 

 

3 szt+120g+50g 

 

 

200 ml 

Seler, mleko 

 

Gluten, jajko 

Likopen- to substancja o silnych właściwościach 
antyoksydacyjnych i antynowotworowych. Zwalcza 

wolne rodniki, których nadmierne nagromadzenie się 

w organizmie prowadzi do powstania „stresu 
oksydacyjnego”. Za podstawowe źródło likopenu 

uznaje się pomidory oraz ich przetwory, między 
innymi sosy pomidorowe 

 

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

