
   

 

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

 

JJííddeellnníí  llíísstteekk  oodd  1144..1100..  --  1188..1100..22001199  
PPoonndděěllíí                     Alergeny obsažené v pokrmu 

Polévka: z řapíkatého celeru se slunečnicovými semínky    (A 1,9)  

Pokrm 1. sekaná pečeně se sójou (vepřové maso), kysané zelí, brambor vařený    (A 1,3,6,7) 

Pokrm 2. králičí ragú s tarhoňou /těstovina/ (rajčata, česnek, smetana)            (A 1,7) 

Nápoj, dodatek ZŠ: ovoce, citronáda, mléko      (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: citronáda, ovoce                                                     (A -) 

    

ÚÚtteerrýý    

Polévka: rajčatová s bylinkovým kapáním                  (A 1,3,9) 

Pokrm 1. rýžová kaše s broskví, ovocným přelivem a čokoládou                           (A 7) 

Pokrm 2. paprika plněná kuskusem, mrkví a nivou, zeleninový salát,  

       česneková omáčka          (A 1,7,10) 

Nápoj, dodatek ZŠ: melta, čaj s medem                         (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: melta                         (A 7)  

 

SSttřřeeddaa   
Polévka: kuřecí vývar s játrovými nočky       (A 1,3,9)  

Pokrm 1. rybí filé po provensálsku (koření, tvrdý sýr), šťouchaný brambor   (A 4,7) 

Pokrm 2. bramborové špecle s listovým špenátem a krůtími špalíčky            (A 1,3,7)  

Nápoj, dodatek: 1. rajčatový salát, mošt, mléko                                  (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: mošt                  (A 7) 

 

ČČttvvrrtteekk    

Polévka: kubánská kukuřičná (rajčata, cuketa, brambor)     (A 1)  

Pokrm 1. kuřecí nudličky na hořčici, bulgur, zeleninová obloha (okurek,ředkvička) (A 1,7,10)                                                                                         

Pokrm 2. lovecký závitek (vepřová kýta, smetana, okurek, šunka, vejce), pohankové brambory(A 1,3,7)  

Nápoj, dodatek: ovocný nápoj, bílá káva       (A 7 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: ovocný nápoj, zeleninová obloha   (A -) 

   

PPáátteekk      

Polévka: hrachová                                                         (A 1,7,9) 

Pokrm 1. hovězí pečeně na paprikách, bramborová kaše, jablečný kompot              (A 1,7) 

Pokrm 2. hříbkové rizoto se parmazánem, zelný salát „Coleslaw“                       (A 7) 

Nápoj, dodatek: oranžáda, kakao                                                                (A 7)  

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: kakao                                    (A 7) 
 

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

Hlavní kuchařka: Jana Prokešová  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 

 


