
Zmena jedálneho lístka vyhradená.

Gramáž jedla je uvedená v zátvorke za pokrmom.

Hmotnosť mäsa v surovom stave.

Zmenu a odhlasovanie zo stravy hláste priamo u vodiča alebo na tel. čísle 0905 644 233

Alergény sú vyššie uvedené*

Príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu. 

Ide o nasledovné zložky:

1.       OBILNINY obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich     hybridné odrody).

2.       KOROVCE a výrobky z nich.

3.       VAJCIA a výrobky z nich.

4.       RYBY a výrobky z nich.

5.       ARAŠIDY a výrobky z nich.

6.       SÓJOVÉ ZRNÁ a výrobky z nich.

7.       MLIEKO a výrobky z nich.

8.       ORECHY, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, pekanové orechy, pistácie, makadamové orechy, queenslandské orechy.

9.       ZELER a výrobky z nich.

10.    HORČICA a výrobky z nej.

11.    SEZAMOVÉ SEMENÁ a výrobky z nich.

12.    OXID SIRIČITÝ a SIRIČITANY v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l.

13.    VLČÍ BOB a výrobky z neho.

14.    MAKKÝŠE a výrobky z nich.

Mrkvový šalát(120g)

Uhorkový šalát(130g)

Piatok   28.02.2020

racio

šetriaca 

dia

Pol. krúpová330g)

  Pol.šošovicová (330g)

Pol. kalerábová s l.c.(330g)

  Pol. šošovicová (330g)

racio

dia

  Pol. hrášková s l.c.(330g)

1,3,7

1,9

Kapustový šalát(120g)

Kapustový šalát(130g)

Var.zemiaky(250g)

Chlieb(50g)

Chlieb100g

Bravč.dusené(100g)

Var.zemiaky(220)

Piškótové kocky(320g)

Hov.na suš.hubách(100g)        

Ryža(120g)

Bravč.dusené(100g)

Dusená baby mrkva(100g)

  Žobrácka kaša(100g)

  Var.zemiaky(250g)

Bravč. perkelt(100g)

Fazuľkový prívarok(150g)

  Žobrácka kaša(100g)

  Var.zemiaky(220g)

 Strapačky s tvarohom(320g)      

Acidofilne mlieko

Noky s tvarohom(320g)

Acidofilne mlieko

    Strapačky s tvarohom(320g)

             Acidofilne mlieko

Štvrtok 27.02.2020

šetriaca 

Údené varené(100g)

  Hrachová kaša(150g)

Vanilkový krém

Ster.uhorka(130g)

Jedálny lístok na obdobie                                                                                               

od 24.02.2020 do 28.02.2020 pre prijímateľov opatrovateľskej služby MČ Košice - Sever

Pondelok  24.02.2020

Utorok  25.02.2020

Streda   26.02.2020

šetriaca 

racio

dia

racio

šetriaca

dia

Pol.rybacia (330g)

Pol.rybacia diétna(330g)

Pol.rybacia (330g)

Pol. kalerábová s l.c.(330g)

Pol. kalerábová s l.c.(330g)

     Dukát.buchtičky (320g)

Slovenská ryža(160g)

Údené varené(100g)

  Hrachová kaša(200g)

1,3,7

1,9

1,9

1,9

1,3,7,9
Vanilkový krém

príloha

1,9 Uhorkový šalát(120g)

Pol. krúpová(330g)

Pol.krúpová.(330g)

dia

šetriaca

Pol. gulášová(330g)

Pol.gulášová diétna(330g)

Pol. gulášová(330g)

racio

Vyhotovil: Bc. Gabriela Koščová - nutričný terapeut                                                Schválila: Mgr. Zdena Sloviková, riaditeľka

1,3,7

1,3,7,9

1,7,9

1,9

1,3                                                 

7

1,3                                              

1,7

1 ,3                                                

7

polievka hlavné jedlo alergény*

Hov. na suš. hubách(100g)

Ryža(160g)

Hov.roštenka(100g)

Ryža(160g)


