
 

JÍDELNÍČEK - mateřská škola 

 
30.1. - 3. 2. 2023 Obsah 

alergenů 
Nápoj 

Pondělí    P.         Donutek, ovoce, mléko 1,6,7 7 

                 O.         Polévka z rybího filé krémová 1,3,4,5,7,8,9,13  

                              Francouzské brambory, okurkový salát, šťáva       3,7,9  

                 S.          Miska z čerstvé zeleniny, kukuřičný plátek, čaj   

   

Úterý      P.           Žitná kostka s chlebíčkovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,6,7,11 7 

                O.          Polévka cibulová s luštěninovými krutonky 1,7,9  

                              Krůtí plátek na bazalce, dušená rýže, vitamínový nápoj 1,9  

                  S.         Chléb s ajvarovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,3,7  

   

Středa     P.          Chléb s pěnou z vepřové šunky, zelenina, čaj 1  

                 O.         Polévka vývarová s hvězdičkami 1,9  

                              Hrachová kaše s cibulkou, chléb, šťáva 1,3,7  

                 S.          Mrkvový koláč, ovoce, melta 1,3,7 1,7 

   

Čtvrtek    P.         Chléb s pomazánkou z tofu a jáhlami, zelenina, čaj 1,3,6,7  

                O.          Polévka květáková 3,9  

                              Vepřový guláš, kynutý knedlík, džus 1,3,7,9  

                 S.          Korn bageta s Cottage pomazánkou, ovoce, čaj 1,7  

   

Pátek       P.         Chléb žitný s pomazánkou z tresčích jater, ovoce, mléko 1,4 7 

                 O.         Polévka gulášová 1,9  

                              Honzovy buchty s povidly, vanilkové mléko 1,3,7 7 

                 S.          Chléb s máslem, obložený vejcem, zelenina, čaj 1,3,7  

 
 

Ke každému jídlu v MŠ se mimo vyznačený nápoj podává čistá pramenitá voda a mléko. 

Upozornění: Jídlo je určeno k okamžité spotřebě od tepelného zpracování. Změna jídelníčku vyhrazena.  

  

 vedoucí jídelny: Bc. Hana Chvátalová 

 vedoucí kuchařka: Eva Křížková 

 kuchařka: Eva Bařáková 

 pomocné kuchařky: Františka Chvátalová, Karolína Špačková, Hana Strnková 

 

Přejeme Vám dobrou chuť. 

 

Mateřská škola Vacenovice, příspěvková organizace U Větřáku 581, 696 06 Vacenovice                                             IČO 7094052 



 

 

                 JÍDELNÍČEK - mateřská škola  

 

6. 2. – 10. 2. 2023 Obsah 

alergenů 
Nápoj 

Pondělí     P.         Puding, piškoty, ovoce, čaj 1,7  

                  O.         Polévka celerová s luštěninovými krutonky 9  

                           Trhané kuřecí maso, opékaný brambor, jogurtový dip, zelenina, džus 7,9  

                  S.          Chléb se škvarkovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7,8 7 

                                

Úterý       P.            Chléb špaldový s fazolovou pomazánkou, ovoce, čaj 1,6  

                 O.           Polévka hovězí vývarová s těstovinovou rýží a hráškem 9  

                                Hovězí ragú se zeleninou, dušená rýže, šťáva 1,3,7,9  

                                Rohlík s máslem, ovoce, malcao 1,7 7 

   

Středa    P.             Tousty se šunkou a sýrem, zelenina, čaj 1,7  

                O.            Polévka z dýně Hokaido 7  

                                Grenadýrský pochod, okurka, malé mléčko 1,3,7 7 

                S.            Chléb s česnekovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,6,7 7 

   

Čtvrtek   P.            Chléb s tofu alá humrový krém, zelenina, mléko 1,6,7,9 7 

                O.            Polévka vývarová s nudlemi 1,9  

                                Vepřová znojemská pečeně, dušená rýže, šťáva 1,9  

                S.             Kovářská bageta se sýrovou pomazánkou, ovoce, čaj 1,3,7  

   

Pátek     P.             Chléb žitný s pomazánkou z lososa, ovoce, čaj 1,4,6,7  

               O.            Polévka čočková 1,3,7  

                               Guláš z krůtího masa, těstoviny, vitamínový nápoj 1,9  

               S.             Vánočka, ovoce, kakao 1,7 7 

Ke každému jídlu v MŠ se mimo vyznačený nápoj podává čistá pramenitá voda a mléko. 
Upozornění: Jídlo je určeno k okamžité spotřebě od tepelného zpracování. Změna jídelníčku vyhrazena.  

  

 vedoucí jídelny: Bc. Hana Chvátalová 

 vedoucí kuchařka: Eva Křížková 

 kuchařka: Eva Bařáková 

 pomocné kuchařky: Františka Chvátalová, Karolína Špačková, Hana Strnková 

 

Přejeme Vám dobrou chuť. 

 

Mateřská škola Vacenovice, příspěvková organizace U Větřáku 581, 696 06 Vacenovice                                              IČO 70940525 

 



 

JÍDELNÍČEK - mateřská škola 

 
13. 2. – 17. 2. 2023 Obsah 

alergenů 
Nápoj 

Pondělí    P.         Chléb s pomazánkou z červené řepy, zelenina, mléko 1,7  

                 O.         Polévka s drožďovými knedlíčky 1,3,9  

                              Tilápie zapečená s rajčátkem, brambor, džus 4,7  

                 S.          Miska z čerstvého ovoce, knuspi chléb, čaj   

   

Úterý      P.       Krupička špaldová slazená medem, BeBe cereální sušenka, ovoce, 
čaj 

1,7  

                O.          Polévka hrachová s krutonky 1,6,9  

                              Játrová omáčka, kynutý knedlík, šťáva 1,3,7,9  

                  S.         Chléb s bylinkovým máslem, zelenina, mléko 1,7 7 

   

Středa     P.          Rohlík s pomazánkou z makrel, zelenina, mléko 1,4 7 

                 O.         Polévka vývarová s hvězdičkami 1,9  

                         Obalovaný sýr, bramborová kaše zdobená pažitkou, vitamínový nápoj 1,3,7  

                 S.          Chléb s kedlubnovou pomazánkou, ovoce, čaj 1,7  

   

Čtvrtek    P.         Chléb s pohankovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7  

                 O.         Polévka zelná s bramborem 1,7,9  

                              Poděbradské maso, dušená rýže, šťáva 1,9  

                 S.          Medový perníček, ovoce, mléko 1,7 7 

   

Pátek       P.         Chléb s vajíčkovou pomazánkou, ovoce, čaj 1,3,7,10 7 

                 O.         Polévka kapustová 9  

                              Šulánky sypané tatrankou, polévané máslem, pistáciové mléko 1,3,7 7 

                 S.          Dýňová kostka s holandskou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7 7 

 

Ke každému jídlu v MŠ se mimo vyznačený nápoj podává čistá pramenitá voda a mléko. 

Upozornění: Jídlo je určeno k okamžité spotřebě od tepelného zpracování. Změna jídelníčku vyhrazena.  

  vedoucí jídelny: Bc. Hana Chvátalová 

 vedoucí kuchařka: Eva Křížková 

 kuchařka: Eva Bařáková 

 pomocné kuchařky: Františka Chvátalová, Karolína Špačková, Hana Strnková 

Přejeme Vám dobrou chuť. 

 

Mateřská škola Vacenovice, příspěvková organizace U Větřáku 581, 696 06 Vacenovice                                              IČO 70940525 

 

 

 

                                               



 

JÍDELNÍČEK - mateřská škola 

 
20.2. - 24. 2. 2023 Obsah 

alergenů 
Nápoj 

Pondělí     P.          Žitná kostka s tuňákovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,4  

                  O.          Polévka milionová 1,3,9  

                                Kovbojské fazole, chléb, šťáva 1,9  

                  S.           Chléb s mrkvičkovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7 7 

   

Úterý       P.      Ovesná kaše s jablky a rebarborou, BeBe cereální sušenka, ovoce, čaj 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12  

                 O.           Polévka žampiónová 1,3,7  

                                Srbské rizoto zdobené sýrem, okurka, vitamínový nápoj 7,9  

                                Chléb s máslem, zelenina, ostružinové mléko 1,7 7 

   

Středa    P.             Chléb žitný s pěnou z drůbeží šunky, zelenina, mléko 1 7 

                O.            Polévka vývarová s krupicovými noky 1,9  

                                Cuketa zapečená v bramborách se zeleninou, jarní salát, mléko 3,7,9 7 

                S.             Rohlík s Lučinou zdobený pórkem, ovoce, čaj 1,7  

   

Čtvrtek   P.             Chléb s jáhlovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,11 7 

                O.            Polévka švédská rybí 4,7,9  

                                Kuřecí čína, dušená rýže, šťáva 1,9  

                S.             Chléb špaldový s ředkvičkovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7  

   

Pátek     P.             Chléb s tvarohovou pomazánkou s koprem, zelenina, čaj                      1,7  

               O.            Polévka hrstková 1,6,9  

                               Pečený králík na zelenině, opékaný brambor, džus 9  

               S.             Cereální kroužky s medem a mlékem, ovoce 6,11 7 

 

Ke každému jídlu v MŠ se mimo vyznačený nápoj podává čistá pramenitá voda a mléko. 

Upozornění: Jídlo je určeno k okamžité spotřebě od tepelného zpracování. Změna jídelníčku vyhrazena.  

  vedoucí jídelny: Bc. Hana Chvátalová 

 vedoucí kuchařka: Eva Křížková 

 kuchařka: Eva Bařáková 

 pomocné kuchařky: Františka Chvátalová, Karolína Špačková, Hana Strnková 

Přejeme Vám dobrou chuť. 

 

Mateřská škola Vacenovice, příspěvková organizace U Větřáku 581, 696 06 Vacenovice                                              IČO 70940525 

 

 

 

                                               
 



 

 

JÍDELNÍČEK - mateřská škola  
 

27.2. - 3. 3. 2023 Obsah 

alergenů 
Nápoj 

Pondělí    P.         Rohlík s máslem, ostružinový džem, ovoce, melta 1,7,12 1,7 

                 O.         Polévka fazolová 1,9  

                              Rybí prsty, bramborová kaše, zelenina 1,3,4,7  

                 S.          Chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj 1,3,7  

   

Úterý      P.           Dalamánek se sardinkovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,4,7,10 7 

                O.          Polévka vývarová s drobením 1,9  

                              Masové kuličky, rajská omáčka, kynutý celozrnný knedlík, džus 1,3,7,9  

                  S.         Miska z čerstvé zeleniny, knuspi chléb, čaj   

   

Středa     P.          Korn bageta s pomazánkou z tofu a vejci, zelenina, čaj 1,3,7  

                 O.         Polévka drožďová s cuketou 1,3,6  

                              Čočka smetanová, vejce, chléb, šťáva 1,7,9  

                 S.          Chléb s pomazánkou žampiónovo-paprikovou, ovoce, mléko 1,7 7 

   

Čtvrtek    P.         Chléb špaldový s pomazánkou z dýně Hokaido, zelenina, čaj 1,7  

                O.          Polévka rajská s rýží 9  

                              Krůtí plátek na kmíně, zvířecí těstoviny, vitamínový nápoj 1,7,9,10  

                 S.          Banánová bublanina, ovoce, mléko 1,3,7 7 

   

Pátek       P.         Chléb žitný s čočkovou pomazánkou, ovoce, čaj 6  

                 O.         Polévka francouzská 1,9  

                              Meruňkový koláč s tvarohem a drobenkou, jahodové mléko 1,3,7 7 

                 S.          Veka s máslem, obložená vejcem, zelenina, mléko 1,3,7 7 

 
Ke každému jídlu v MŠ se mimo vyznačený nápoj podává čistá pramenitá voda a mléko. 

Upozornění: Jídlo je určeno k okamžité spotřebě od tepelného zpracování. Změna jídelníčku vyhrazena.  

  vedoucí jídelny: Bc. Hana Chvátalová 

 vedoucí kuchařka: Eva Křížková 

 kuchařka: Eva Bařáková 

 pomocné kuchařky: Františka Chvátalová, Karolína Špačková, Hana Strnková 

Přejeme Vám dobrou chuť. 

 

Mateřská škola Vacenovice, příspěvková organizace U Větřáku 581, 696 06 Vacenovice                                              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. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


