
 

Tydzień ziół i przypraw 

Przyprawy i zioła są niezbędnym elementem posiłków. Nadają 

one odpowiedni smak,  zapach, kolor i estetykę podawanych dań.  

Przyprawy ziołowe są idealnymi zamiennikami soli kuchennej, 

dzięki czemu pozwalają na ograniczenie jej w diecie.  Niektóre           

z nich są również naturalnymi konserwantami przedłużającymi 

trwałość składników pokarmowych. Warto także wiedzieć, że 

przyprawy roślinne spożywane codziennie, nawet w stosunkowo 

małych ilościach, mogą korzystnie wpłynąć na zdrowie. 

Wśród cennych właściwości wyróżnia się ich działanie 

przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz antyoksydacyjne, 

chroniące przed chorobami cywilizacyjnymi. Dobroczynne 

właściwości przypraw i ziół w diecie człowieka zauważyli eksperci 

z Instytutu Żywności i Żywienia, bowiem uwzględnili je w nowej 

Piramidzie Żywienia i Aktywności Fizycznej. Dlatego też cieszmy się 

bogatym asortymentem ziół i przypraw oraz pysznymi 

daniami przygotowanymi w WARSZTATACH SZKOLNYCH . 

 

 

 



 

PONIEDZIAŁEK    25.09.2017r 
 
Zupa kminkowa    500ml 
Zupa z kaszy gryczanej z pietruszką ziloną500ml 
Pieczeń rzymska z papryką i oregano 110g 
Pulpety mielone     110g 
Ziemniaki puree    350g 
Ćwikła z chrzanem    100g 
Herbata malinowa    200ml 
 
WTOREK  26.09.2017r 
 
Zupa ogórkowa z ziemniakami  500ml 
Zupa cebulowa z  makaronem  500ml 
Kurczak w curry    70g 
Medalion w rozmarynie   120g 
Ziemniaki z cząbrem    280g 
Sałata z czerwonej kapusty   100g 
Kompot z jabłek z goździkiem i cynamonem200ml 
 
ŚRODA  27.09.2017r 
 
Zupa jarzynowa z estragonem  500ml 
Zupa grochowa z czosnkiem   500ml 
Wątróbka drobiowa z majerankiem i jabłkiem 120g 
Żeberka w miodowej marynacie  120g 
Ziemniaki puree    350g 
Fasolka szparagowa z marchwią i cząbrem 100g 
Kompot z aronii i porzeczki   200ml 
 
CZWARTEK 28.09.2017r 
 
Zupa dyniowa z gałką muszkatołową i imbirem500ml 
Rosół z makaronem i lubczykiem  500ml 
Schab pieczony w sosie z wędzoną papryką70g 
Szaszłyki wieprzowe w czosnku niedżwiedzim110g 
Ziemniaki z wody z koperkiem  280g 
Surówka z rzodkiewki i szczypiorku  100g 
Napój miętowy z miodem   200ml 
Gruszki w sosie waniliowym 
 
PIĄTEK  29.09.2017r 
 
Kapuśniak z kiszonej kapusty z tymiankiem500ml 
Zupa z soczewicy z kurkumą   500ml 
Ryba W panierce z bazylią   120g 
Rolada mielona z boczku z ziołami prowansalskimi120g 
Ziemniaki puree    350g 
Naleśniki cynamonowe z serem  300g 
Surówka z marchwi i jabłek   100g 
Herbata z lipy z cytryną   200g 

 


