
   

 

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

 

JJííddeellnníí  llíísstteekk  oodd  2211..1100..  --  2255..1100..22001199  
PPoonndděěllíí                Alergeny obsažené v pokrmu 

Polévka: kulajda (smetana,kopr,houby,brambor)                            (A 1,3,7)  

Pokrm 1. přírodní vepřová kotleta, bramborová kaše s mrkví                    (A 1,7,) 

Pokrm 2. „špekové“ knedlíky s bylinkami, zelí kyselé              (A 1,3,7) 

Nápoj, dodatek ZŠ: ovocný salát, oranžáda, mléko             (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: mléko               (A 7) 

   

ÚÚtteerrýý    

Polévka: bramborová                             (A 1,7)  

Pokrm 1. špagety se sýrovou omáčkou (bezmasé jídlo), zeleninová obloha           (A 1,3,7) 

Pokrm 2. kapustové karbanátky s vepřovým masem, zeleninový salát s bulgurem, 

      avokádový dip s česnekem                         (A 1,3,7,10) 

Nápoj, dodatek ZŠ: dvoubarevná buchta, bylinkový sirup, kakao   (A 1,3,7)  

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: dvoubarevná buchta, sirup    (A 1,3,7) 

 

SSttřřeeddaa   
Polévka: rýžová se zeleninou                           (A 1,9) 

Pokrm 1. fazolový guláš s hovězím  masem, chléb kváskový, jablko   (A 1) 

Pokrm 2. grilovaná červená řepa s česnekem a mozzarellou, opékaný brambor, 

       domácí tatarská omáčka        (A 7,8,10) 

Nápoj, dodatek ZŠ: jablko, mátový čaj s medem, mléko       (A 7) 

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

   

ČČttvvrrtteekk    

Polévka: rybí se zeleninou a kuskusem                         (A 1,4,9)  

Pokrm 1. pečené kuřecí stehno na česneku (česnek,grilovací koření),  

      vařený brambor, mrkvový salát s broskvemi       (A 1,7) 

Pokrm 2. pohankový nákyp s banány a malinami, tvarohová šlehačka  (A 7) 

Nápoj, dodatek ZŠ: voda s citronem, mléko               (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: mléko                         (A -) 

   

PPáátteekk      

Polévka: ze zeleného hrášku s vejci                          (A 1,3,7) 

Pokrm 1. krůtí maso po čínsku s arašídy, celozrnná rýže     (A 1,5,6)  

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

Nápoj, dodatek ZŠ: okurkový salát, čaj bylinkový, kokteil             (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: okurkový salát,  čaj     (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 


