JÍDELNÍČEK
Mateřská škola Vacenovice - školní jídelna
11.1. – 15.1.2021
Pondělí

P.
O.

Dýňový chléb s vajíčkovou pomazánkou, zel. - čaj
Polévka francouzská
Americká kotleta, brambory zdobené pažitkou, zel. - vitamínový

Alergeny obsahuje
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Rohlík, jablko - kakao

1

7

Chléb s pomazánkou z červené řepy, zel. - čaj
Polévka brokolicová
Kuřecí plátek na kmíně, dušená rýže – šťáva
Houska se sojovou pomazánkou, jablko – vanilkové mléko

1,7

1,6,7

7

Veka s rybí pomazánkou, zel. - mléko
Polévka vývarová s játrovými knedlíčky
Fazolová omáčka s vejci, chléb - šťáva
Jogurt, rohlík - čaj

1,4,7,10

7

Chléb s mrkvičkovou pomazánkou, zel. - mléko
Polévka česneková s bramborem
Milánské špagety se sýrem – šťáva
Ovocný salát, rohlík - čaj

1,7

Veka s máslem a šunkou, zel. - čaj
Polévka celerová s osmaženou houskou
Obalované rybí filé, bramborová kaše, sal. - šťáva
Ořechové musli s mlékem

1,7
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7

JÍDELNÍČEK-cizí strávníci
11.1. – 15.1. 2021
Pondělí O.

Úterý O.

Středa O.

Čtvrtek O.

Pátek O.

Polévka francouzská
Americká kotleta, brambory, zel.
Bratislavské plecko, knedlík

1,9

Polévka brokolicová
Kuřecí plátek na kmíně, dušená rýže, okurka
Šunková klobása, cibulka, hořčice, rohlík

9

Polévka vývarová s játrovými knedlíčky
Fazolová omáčka s vejci, chléb
Vepřová kýta, koprová omáčka, knedlík

1,3,9

Polévka česneková s bramborem
Milánské špagety se sýrem
Kuřecí plátek na zelenině, těstoviny

9

Polévka celerová s osmaženou houskou
Obalované rybí filé, bramborová kaše, zel.
Znojemská vepřová pečeně, dušená rýže

1,7,9

18.1. – 22.1.2021
Pondělí O.

Úterý O.

Středa O.

Čtvrtek O.

Pátek O.

7,9,10
1,3,7,9

1,9
1,10

1,3,7,9
1,3,7,9

1,7,9
1,7,9

1,3,4,7
1,9,10

Alergeny obsahuje

Polévka drůbeží s tarhoňou
Segedinský guláš, celozrnný knedlík
Květák s vejci na mozeček, brambory

1,9

Polévka selská
Těstoviny se špenátem a kuřecím masem
Francouzské brambory, červená řepa

9

Polévka květáková
Pražská hovězí pečeně, dušená rýže
Vepřová kýta na divoko, knedlík

3,9

Polévka vývarová korálková
Pečená sekaná s jáhlami, bramborová kaše, zel.
Dušená kapusta, chléb, uzenina

1,9

Polévka gulášová
Krupička s kakaem
Uzená rolka, česneková omáčka, knedlík

1,9

Upozornění: Jídlo spotřebujte do 4 hod. od tepelného zpracování tj:
Cizí strávníci do 13.00 hod.
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PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ
Změna jídelníčku vyhrazena
vedoucí jídelny :
Jana Grufíková
vedoucí kuchařka: Věra Křížková
kuchařka:
Eva Bařáková
pom. kuchařka:
Zuzana Rupcová, Františka Chvátalová, Hana Strnková
Mateřská škola Vacenovice – školní jídelna příspěvková organizace Vacenovice 581 696 06

IČO 70940525

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům
„Alergeny

v zařízeních společného stravování“

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.
1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen Nařízení EU č.
1169/2011).
Nařízení EU č. 1169/2011 upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem
umožnit spotřebiteli (strávníkovi) informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití.
Záměrem je dosažení vysoké míry ochrany zdraví strávníka a zaručení jeho práva na
informace – informace o potravinách a pokrmech, které konzumuje.
Pro zařízení společného stravování (školy – zařízení školního stravování - školní jídelny i
školní jídelny-výdejny, závodní jídelny, restaurace, nemocnice a cateringové firmy,…) tak
vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu
vyskytují látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, jejichž seznam je v
Nařízení EU č. 1169/2011 přímo uveden.
Potravinovým alergenem může být jakákoli potravina, v souladu s Nařízením EU č.
1169/2011 bude od 13.12.2014 nutno označovat vybraných 14 alergenů.
Bude se jednat pouze o zajištění informovanosti strávníků, nikoli o povinnost zajistit dietní
stravování odpovídající individuálním dietním požadavkům.
U jídelního lístku bude vždy vyvěšen seznam sledovaných 14 alergenů,
které budou na jídelním lístku vyznačeny pod uvedeným číslem.

