
Pondělí 21.10.

SNÍDANĚ Pažitková pomazánka s lučinou a sezamem   , celozrnný chleba

SVAČINA I Sušené ovoce s oříšky  
OBĚD Plněné papriky se sýrem  , jasmínová rýže s makovým olejem
SVAČINA II Smoothie kakao s banánem 
VEČEŘE Pečený robi plátek  , těstoviny 

Úterý 22.10.
SNÍDANĚ Tofu pomazánka   , kornspitz 
SVAČINA I Míša dezert 
OBĚD Pečená zelenina s tempehem  , rýže basmati se slunečnicovým semínkem
SVAČINA II Řepový salát 
VEČEŘE Kukuřičný krém s uzeným tofu    , grahamový rohlík 

Středa 23.10.
SNÍDANĚ Pohanková kaše s čerstvým ovocem a chia semínky  , med
SVAČINA I Smoothie malina s kokosovým mlékem 
OBĚD Tofu guláš s bramboty  , bezlepkové rýžové těstoviny
SVAČINA II Zákys s míchanou zeleninou  , kukuřičný chléb
VEČEŘE Šopský salát s feta sýrem 

Čtvrtek 24.10.
SNÍDANĚ Fazolová pomazánka s robi    , fitka 
SVAČINA I Domácí oříšková granola s kokosovým olejem   , bílý řecký jogurt  , med
OBĚD Dýňové sabdží, čapátí  
SVAČINA II Cizrnovo-rajčatový salát
VEČEŘE Zapečená kapusta s bramborem a sýrem 

Pátek 25.10.
SNÍDANĚ Rýžová kaše s brusinkami, máslem a skořicí  
SVAČINA I Gervais se zeleninou  , knackebrot 
OBĚD Mexická pánev s mungo klíčky  , mandlová rýže natural 
SVAČINA II Fazolový salát s pečenou paprikou
VEČEŘE Dýňový krém se slunečnicovými semínky   

Sobota 26.10.
SNÍDANĚ Tvarůžková pomazánka se sušenými rajčaty  , žitný kváskový chléb 
SVAČINA I Čerstvý ananas s goji 
OBĚD Máslové dýňové špalíčky  , pečené brambory s bylinkami , dip  
SVAČINA II Zelný salát s kešu oříšky 
VEČEŘE Čerrná čočka s pečenou řepou , rýžové těstoviny
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SEZNAM POTRAVINOVÝCH
ALERGENŮ,

které podléhají legislativnímu označování
dle směrnice 1169/11 EU

 

 CELER

a výrobky z něj

 HOŘČICE

a výrobky z ní

 KORÝŠI

a výrobky z nich

 MĚKKÝŠI

a výrobky z nich

 MLÉKO

a výrobky z nich

 OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK



pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo
jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich

 OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY

a koncentracích vyšších než 10mg, ml/kg,
vyjádřeno SO2

 PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY)

a výrobky z nich

 RYBY

a výrobky z nich

 SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM)

a výrobky z nich

 SKOŘÁPKOVÉ PLODY (OŘECHY)

mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu
ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie,
makademie a výrobky z nich

 SÓJOVÉ BOBY (SÓJA)

a výrobky z nich



 VEJCE

a výrobky z nich

 VLČÍ BOB, (LUPINA)

a výrobky z něj


