
   

 

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

 

JJííddeellnníí  llíísstteekk  oodd  2200..66..  ––  2244..66..22002222  
Alergeny obsažené v pokrmu 

PPoonndděěllíí   
Polévka: květáková s kuličkami                  (A 1,3,7) 

Pokrm 1. přírodní vepřová kotleta, americké brambory, dip tisíc ostrovů  (A 1,7,10) 

Pokrm 2. šopský salát (rajče,paprika,okurek,balkánský sýr), vícezrnný rohlík (A 1,7)  

Nápoj, dodatek ZŠ: colový nápoj, melta                         (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: colový nápoj      (A -)   

  

ÚÚtteerrýý    

Polévka: cizrnová                             (A 1,9)  

Pokrm 1. hovězí pečeně na hrášku, dušená rýže, ovoce     (A 1,7) 

Pokrm 2. bramborové knedlíky s jahodami, zakysaná smetana s mátou, ovoce (A 1,3,7) 

Nápoj, dodatek ZŠ: minerální voda, mléko                (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: mléko                (A 7) 

  

SSttřřeeddaa   
Polévka: ruský boršč (masová polévka)                (A 1,7,9,12) 

Pokrm 1. rybí filé v brokolicovém těstíčku, bramborová kaše, okurkový salát (A 1,3,4,7) 

Pokrm 2. slovenské halušky s brynzou/slaninou a jarní cibulkou, ovoce  (A 1,3,7) 

Nápoj, dodatek ZŠ: džus, kakao        (A 7)      

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: džus                 (A -)   

  

ČČttvvrrtteekk    

Polévka: bramborová s libečkem                       (A 1,7,9)  

Pokrm 1. kuře na paprice, těstoviny, ledový salát      (A 1,3,7) 

Pokrm 2. paprika plněná mrkví,sýrem,kuskusem, bramborovo-batátové pyré s  

      česnekem, ledový salát        (A 1,4,7) 

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

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: mléko                (A 7)  

  

PPáátteekk      

Polévka: hovězí rychlá s vejci                                            (A 3,9)  

Pokrm 1. zapékané francouzské brambory s krůtím masem a zeleninou, okurek 

       kyselý, rajčatovo-česnekový dip       (A 1,3,7,10)  

Pokrm 2. vařené hovězí maso, žampionová omáčka, houskový knedlík, ovoce (A 1,3,7) 

Nápoj, dodatek ZŠ: sirup, kokteil                 (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: sirup                          (A -) 
 

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 


