
Pondělí 21.11.
SNÍDANĚ Mrkvová tofu pomazánka   , celozrnný chléb  , cherry rajčátka
SVAČINA I Smoothie s mangem a bílým jogurtem  , skořice
OBĚD Rajčatová omáčka, kuličky Sudži na páře  , grilovaný robi plátek 
SVAČINA II Zeleninový tvaroh  , knackebrot 
VEČEŘE Zeleninové sabdží s bramborem , basmati rýže

Úterý 22.11.
SNÍDANĚ Granola s lyofilizovaným ovocem   , řecký bílý jogurt 
SVAČINA I Špenátový krém se slunečnicovými semínky   
OBĚD Indické sabdží s jasmínovou rýží
SVAČINA II Zeleninový salát s hráškem
VEČEŘE Rizoto se sušenými rajčaty a parmazánem 

Středa 23.11.
SNÍDANĚ Pomazánka s česnekem a sýrem  , celozrnný chléb 
SVAČINA I Ovocný salát s goji 
OBĚD Pečené brambory, bylinková omáčka, zelené kuličky   
SVAČINA II Šopský salát 
VEČEŘE Plněné papriky zeleninovou směsí se sýrem  , jasmínová rýže se semínky

Čtvrtek 24.11.
SNÍDANĚ Rajčatová pomazánka  , žitný kváskový chléb 
SVAČINA I Strouhana mrkev s ananasem, med
OBĚD Zapečené brambory 
SVAČINA II Okurkový salát s cherry rajčátky a feta sýrem 
VEČEŘE Cizrnové kari , rýže natural

Pátek 25.11.
SNÍDANĚ Pohanková kaše s medem a jablky, brusinky  
SVAČINA I Ovocný kelímek s mascarpone krémem a malinami  , kousky hořké čokolády
OBĚD Sojové kostky na zelenině  , rýže
SVAČINA II Salát z červené řepy se slunečnicovými semínky
VEČEŘE Těstoviny se špenátem a sýrem  

Sobota 26.11.
SNÍDANĚ Ovesná kaše s datlovým sirupem a hruškami   , skořice
SVAČINA I Kiwi s hroznovým vínem
OBĚD Zeleninová směs s jogurtem  , jasmínová rýže
SVAČINA II Salát z červeného zelí
VEČEŘE Zapečená kapusta s bramborem a sýrem 
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(Lupina)   

 
Výrobce Lakšmí s.r.o., Jabloňova 586, Zlín - Kostelec, www.krabickyprozdravi.cz, info@krabickyprozdravi.cz, tel: 731 523
714



 

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


