
   

 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, 
příspěvková organizace 

 

JJííddeellnníí  llíísstteekk  oodd  1188..66..  --  2222..66..22001188  
  

PPoonndděěllíí  1188..66..           Alergeny obsažené v pokrmu 
Polévka: špenátová s hrachovými kuličkami                (A 1,3,7)  

Pokrm 1. těstovinový salát sýrem, zeleninou a fazolí , zeleninová obloha  (A 1,3,7) 

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie jsme nuceni změnit jídelní lístek 
Nápoj, dodatek ZŠ: sirup, mléko        (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci:  mléko        (A 7) 

   

ÚÚtteerrýý  1199..66..  

Polévka: zeleninová s krupicovými nočky       (A 1,3,7,9)  

Pokrm 1. Kubánský krůtí plátek (pomerančová šťáva,česnek), bulgur            (A 1,9) 

Pokrm 2. letní cizrnový salát s rajčaty a česnekovou zálivkou, chléb slunečnicový (A 1) 

Nápoj, dodatek ZŠ: hlávkový salát, sirup, kakao      (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: sirup        (A -) 

 

SSttřřeeddaa  2200..66.. 
Polévka: kulajda (kopr, vejce, hříbky)        (A 1,3,7,9) 

Pokrm 1. masové (vepřové) kuličky v rajčatové omáčce se sladkým chilli, dušená rýže (A 1,7,9)  

Pokrm 2. hovězí roštěná s křenem, gratinované brambory s celerem, zeleninová obloha (A 1,7,9) 

Nápoj, dodatek ZŠ: mátový čaj s medem-chlazený, mléko, ovoce   (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: mátový čaj s medem - chlazený    (A -) 

 

ČČttvvrrtteekk  2211..66..  

Polévka: z červené čočky se zázvorem a kari       (A 9)  

Pokrm 1. treska s paprikami a uzeným sýrem, nový brambor             (A 4,7) 

Pokrm 2. kynuté knedlíky s borůvkami, vanilková omáčka    (A 1,3,7) 

Nápoj, dodatek ZŠ: 1. hlávkový salát, 2. ovoce, okurkový nápoj, mléko  (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: mléko        (A 7) 

 

    

PPáátteekk    2222..  66..    

Polévka: bramborová s pohankou        (A 7,9)  

Pokrm 1. kuřecí maso gyros, jogurtovo-mátový dip, šťouchaný brambor  (A 1,6,7)  

Pokrm 2. smažený květák, šťouchaný brambor s cibulkou    (A 1,3,7) 

Nápoj, dodatek ZŠ: mrkvový salát s jahodami, kopřivový sirup, melta             (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: sirup         (A -) 
 

Vedoucí ŠJ: Ivana Křížanová                  Změna v jídelníčku vyhrazena!  Ředitelka: PhDr. Milena Medková 

Hlavní kuchařka: Stanislava Papežová  Kolektiv školní kuchyně Vám přeje dobrou chuť 

 

Alergeny: 1) obiloviny obsahující lepek, 2) korýši, 3) vejce, 4) ryby, 5) podzemnice olejná-arašídy, 6) sójové boby, 7) mléko, 8) skořápkové 

   plody-ořechy, 9) celer, 10) hořčice, 11) sezamová semena, 12) oxid siřičitý a siřičitany, 13) vlčí bob, 14) měkkýši 

 

Na požádání budou alergeny č. 1, 8 podrobněji specifikovány.    Pitná neslazená voda je podávána každý den 

 

 


