
   

 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, 
příspěvková organizace 
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PPoonndděěllíí           Alergeny obsažené v pokrmu 

  

VVeelliikkoonnooččnníí  ppoonndděěllíí  

  

  

  

  

ÚÚtteerrýý    
Polévka: z rybího filé          (A 1,4,7)  

Pokrm 1. arabská vepřová směs s kuskusem (zelenina,sojová omáčka,mrkev,sýr)  (A 1,3,6,7) 

Pokrm 2. opékané bramborové špecle s kysaným zelím a krůtími špalíčky  (A 1,3,12) 

Nápoj, dodatek ZŠ: 1. salát z čínského zelí s jahodami a mandarinkami, mléko, čaj s medem (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci:1. salát, čaj s medem     (A 7) 

  

SSttřřeeddaa   
Polévka: bramborová s pórkem         (A 1,7,9)  

Pokrm 1. dukátové buchtičky s vanilkovým krémem      (A 1,3,7) 

Pokrm 2. špenátové lasagne s nivou a parmazánem, rajčatový salát s cibulí  (A 1,3,7)  

Nápoj, dodatek ZŠ: 1.ovoce, mléko, voda s citronem     (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: ovoce, mléko      (A 7) 

  

ČČttvvrrtteekk    
Polévka: kapustová s krupkami         (A 1)  

Pokrm 1. pečené kuřecí stehno na medu a pomerančích, jasmínová rýže  (A 1,6,7) 

Pokrm 2. mrkvové placičky se sýrem, bramborová kaše     (A 1,3,7) 

Nápoj, dodatek ZŠ: okurkový salát, kakao, ledový čaj     (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: okurkový salát, ledový čaj    (A -)  

    

PPáátteekk      
Polévka: mrkvová s těstovinou         (A 1,3)  

Pokrm 1. hovězí kostky s bílými fazolemi (paprika,protlak,smetana), brambor vařený (A 1,7) 

Pokrm 2. plněné žampiony mletým vepřovým masem, brambor vařený   (A 1,3,7)  

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

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: míchaný zeleninový salát, mléko   (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 

  

  


