
   

 

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

 

Jídelní lístek od 30.1. - 3.2.2023 
Alergeny obsažené v pokrmu 

Pondělí 

Polévka: fazolová           (A 1,9) 

Pokrm 1. tatranská vepřová kotleta (lečo,šunka,sýr), vařený brambor   (A 1,7) 

Pokrm 2. bavorské vdolky s borůvkovou marmeládou a tvarohovou šlehačkou  (A 1,3,7) 

Nápoj, dodatek: ovoce, voda s citronem a pomerančem, mléko                              (A 7) 

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

Úterý  

Polévka: gulášová (masová)         (A 1)  

Pokrm 1. kuřecí maso po čínsku s arašídy a kokosovým mlékem, jasmínová rýže  (A 5,6) 

Pokrm 2. svíčková z tresky na tymiánu a česneku, teplý čočkový salát  (A 4,7,9) 

Nápoj, dodatek: jogurt s ovocem, sirup, kakao      (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: jogurt s ovocem, sirup     (A -) 
 

Středa 

Polévka: zeleninová s drožďovým kapáním       (A 1,3,9)  

Pokrm 1. bramborové noky se smetanovo-špenátovou omáčkou sypané sýrem (A 1,3,7) 

Pokrm 2. hovězí nudličky marinované (med,zázvor,česnek), kuskus se zeleninou (A 1,6) 

Nápoj, dodatek: mandarinka, čaj s medem, kokteil     (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: mandarinka, kokteil     (A 7) 
 

Čtvrtek  

Polévka: česneková s bramborem        (A 1,3)  

Pokrm 1. králičí stehno na hrášku, těstoviny, mrkvový salát s pomerančem  (A 1,3,7) 

Pokrm 2. vařené vejce, koprová omáčka, brambor, mrkvový salát s pomerančem (A 1,3,7) 

Nápoj, dodatek: citronáda, mléko        (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: citronáda       (A -) 
    

Pátek 

Polévka: květáková          (A 1,7)  

Pololetní prázdniny – obědy žáků jsou odhlášeny 

Pokrm 2. sekaná vepřová pečeně, bramborová kaše, okurek kyselý   (A 1,3,7,10) 

Nápoj, dodatek: čaj ovocný         (A 1) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: čaj ovocný       (A 1) 
 

(změna v jídelníčku na pátek 3.2.2023 je vyhrazena!) 
 

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

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 

 


