
J Í D E L N Í   L Í S T E K 
 

Od 12. října do 16. října  2020 
Alergeny: 

Pondělí: Chléb slunečnicový, šlehaný tvaroh s pažitkou, kakao, ovoce 1,51,52,7 
Polévka bramborová 1,51,9 
Zapečené těstoviny se zeleninou, okurek, nápoje 1,51,3,7,10 
Chléb, pomazánka z ryb v tomatě, čaj, zelenina 1,51,52,4,7 

Úterý: Finský rohlík, pomazánka mozaiková, mléko, ovoce 1,51,52,3,7 
Polévka rajská s kuskusem 1,51,9 
Kuřecí přírodní plátek, brambory, coleslaw, nápoje 1,51,7 
Chléb Kvasar, tvaroh s vejci, mléko, zelenina 1,51,52,3,7 

Středa: Makovka, kakao, ovoce 1,51,7 
Polévka z vaječné jíšky 1,51,3 
Maso tří barev, jasmínová rýže, nápoje  1,51 
Chléb, pomazánka ze šprotů, mléko 1,51,52,4,7 

Čtvrtek: Ovesná kaše s ovocem, čaj, ovoce 1,51,54,7 
Polévka hrachová s krutony 1,51 
Hovězí guláš, celozrnný knedlík, ovoce, nápoje 1,51,3,7 
Cereální pečivo, pomazánka ze smetanových sýrů s kapií, 
mléko, zelenina 

1,51,52,7 

Pátek: Chléb záparový, cizrnová pomazánka, zelenina, mléko  1,51,52,7 
Polévka s játrovými knedlíčky a fridátovými nudlemi 1,51,3 
Pečené filé, vařené brambory, yofresh, okurkový salát, 
nápoje 

1,51,4,7,9 

Sýrový rohlík, čaj, ovoce 1,51,52,7 
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 

 


