
Mateřská škola Prachovice – školní jídelna 

 
Jídelníček 22. 2. – 26. 2. 2021 

                                                                                                       Pokrm obsahuje     
                                                                                                                                             ALERGENY: 

Pondělí 22. 2.:    
Přesnídávka: tvarohová pomazánka s mrkví, chléb, banánové mléko  1(p),7 
Oběd: polévka z červené čočky, aljašská treska s parmazánem              1(p),4,7,9 
            a sušenými rajčaty, šťouchané brambory, ledový salát, čaj 7 
Svačina: sušenka-pomerančový osmánek, ¼ jablka, mléko                     1(p),7 
        

Úterý 23. 2.:  
Přesnídávka: pomazánka z taveného sýra, chléb, 1/8 mrkve, kakao     1(p),7 
Oběd: zeleninová polévka s bulgurem,                                                        1(p) 
            kuře po zahradnicku, rýže, ½ banánu, nápoj-rakýtek                    1(p) 
Svačina: drožďová pomazánka, chléb, 1/8 papriky, čaj                            1(p),7 
 
Středa 24. 2.: 
Přesnídávka: tvarohová pomazánka s rajčaty, chléb, ochucené mléko 1(p),7 
Oběd: mrkvová polévka,                                                                                 1(p)                                                       
            hovězí kostky s bílými fazolemi, chléb, ½ pomeranče, čaj            1(p) 
Svačina: pomazánka z hermelínu, žitný chléb, 1/8 mrkve, ovocný čaj   1(ž),7 
 
Čtvrtek 25. 2.: 
Přesnídávka: pomazánka z ryb v tomatě, chléb, 1/8 papriky, citrón. čaj 1(p),4,7 
Oběd: krupicová polévka s vejci,                                                                    1(p),3                                                            
            játra na smetaně, těstoviny, 1/8 mrkve, nápoj-řepík                     1(p),7                             
Svačina: ovocná přesnídávka, vícezrnný rohlík, čaj                                  1(p,o),7,11 
 
Pátek 26. 2.:    
Přesnídávka: rýžovo-jáhlová kaše, ½ mandarinky, ovocný čaj                 7 
Oběd: květáková polévka,                                                                               1(p),7                                                     
vepřová pečeně, mrkev dušená s hráškem, vařené brambory, růžový čaj 1(p),7 
Svačina: tvaroh. pomazánka se sójovými boby, chléb, ¼ jablka, mléko  1(p),6,7 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Strava je určena k okamžité spotřebě. Množství pokrmu (1 porce) odpovídá 
školním normám podle stanovených koeficientů.  
Změna jídelníčku a alergenů je vyhrazena.                                                                                                                                                                                                                          
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