
J Í D E L N Í   L Í S T E K 
 

Od 5. října do 9. října  2020 

Alergeny: 

Pondělí: Rohlík, čokoládové máslo, mléko, ovoce 1,51,52,7 
Polévka boršč 1,51,7,9 
Gnocci s mákem, kompot, nápoje 1,51,3 
Chléb slunečnicový, pomazánka sardinková, čaj, zelenina 1,51,4,7 

Úterý: Špaldový rohlík, bílá káva, ovoce 1,51,55,7 
Polévka selská 1,51,9 
Pečený karbenátek, bramborová kaše, červená řepa, nápoje 1,51,3,7 
Chléb, pomazánkové máslo s kapií, čaj, zelenina 1,51,52,7 

Středa: Chléb žitný, máslo, plátkový sýr, mléko, ovoce 1,51,52,7 
Polévka z jarní zeleniny  1,51,9 
Vařené vejce, čočka nakyselo, okurek, chléb, nápoje 1,51,52,3,10 
Chléb, pomazánka z makrely, čaj, zelenina 1,51,52,4,7 

Čtvrtek: Šlehaný tvaroh s cereální svačinkou, čaj, ovoce 1,51,7 
Polévka čočková s krutony 1,51,9 
Kuřecí maso po čínsku, dušená rýže, hlávkový salát, nápoje  
Chléb, pomazánka ze smetanových sýrů s pažitkou, mléko, 

zelenina 
1,51,52,7 

Pátek: Chléb záparový, pomazánka pestrá, mléko, zelenina 1,51,52,4,7 
Polévka vývarová s knedlíčky 1,51,3,7,9 
Hovězí pečeně na zelenině, vařené brambory, nápoje 1,51 
Babiččin koláč, čaj, ovoce 1,51,3,7 

Změna jídelního lístku a alergenů vyhrazena. 

Jídla připravil: Kolektiv kuchyně 

 

Vyhotovila: Hana Veselá                           Schválila: PaedDr. Marie Vlčková 

 
Seznam alergenů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a souvisejících předpisů:  

1. Obiloviny obsahující lepek  

2. Korýši a výrobky z nich 

3. Vejce a výrobky z nich 

4. Ryby a výrobky z nich 

5. Podzemnice olejná /arašídy/ a výrobky z nich  

6. Sójové boby a výrobky z nich 

7. Mléko a výrobky z něj včetně laktózy 

8. Skořápkové plody 

9. Celer a výrobky z nich 

10. Hořčice a výrobky z ní 

11. Sezamová semena a výrobky z nich 

12. Oxid siřičitý a siřičitany 

13. Vlčí bob /Lupina/ a výrobky z něj 

14. Měkkýši a výrobky z nich 

51. Obiloviny – pšenice 

52. Obiloviny - žito 

53. Obiloviny – ječmen 

54. Obiloviny – oves 

55. Obiloviny – špalda 

56. Obiloviny – kamut 

57. Obiloviny – hybridní odrůdy 

61. Skořápkové plody – mandle 

62. Skořápkové plody – lískové ořechy 

63. Skořápkové plody – vlašské ořechy 

64. Skořápkové plody – kešu ořechy 

65. Skořápkové plody – pekanové ořechy 

66. Skořápkové plody – para ořechy 

67. Skořápkové plody – pistácie 

68. Skořápkové plody – makadamie 

 


	Změna jídelního lístku a alergenů vyhrazena.

