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             Mateřská škola Prušánecká 8, Brno - JÍDELNÍ LÍSTEK

do

Pondělí 22.5.2023
ovocná mísa, čaj, mléčná kaše  (A: 01,07)přesnídáv.
brokolicovo-špenátováPolévka
přírodní krůtí nudličky, šťouchané brambory, kompot, čaj, jablko  (A: 01,07)oběd 1
zelenina mix, mléko, čaj, chléb finský, pomazánka tvarohová s paprikou  (A: 01,07)svačina

Úterý 23.5.2023
ovocná mísa, mléko, čaj, šlehaný tvaroh  (A: 01,07)přesnídáv.
mrkvový krémPolévka
hrachová kaše s cibulkou, chléb, okurek, čaj  (A: 01)oběd 1
zelenina mix, mléko, čaj, rohlík, lučina  (A: 01,07)svačina

Středa 24.5.2023
ovocná mísa, mléko, čaj, domácí buchta s ovocem  (A: 01,03,07)přesnídáv.
zeleninová s quinoou  (A: 09)Polévka
vepřové výpečky, zelí, bramborový knedlík, čaj  (A: 01)oběd 1
zelenina mix, mléko, čaj, chléb podmáslový, pomazánka sýrová se semínky  (A: 01,07)svačina

Čtvrtek 25.5.2023
ovocná mísa, kakao, čaj, chléb královský, pomazánka z rybiček v tomatě  (A: 01,04,07)přesnídáv.
petrželováPolévka
hovězí kostičky na lucemburský způsob, rýže, čaj  (A: 01)oběd 1
zelenina mix, mléko, čaj, rohlík, pomazánka ořechová  (A: 01,07,08c)svačina

Pátek 26.5.2023
ovocná mísa, melta, čaj, rohlík, máslo, tvrdý sýr  (A: 01,07)přesnídáv.
masový vývar  (A: 09)Polévka
celerový karbanátek s kuřecím masem, bramborová kaše, salát z čínského zelí, čaj  (A: 01,03,07)oběd 1
zelenina mix, mléko, čaj, chléb cibulový, žervé  (A: 01,07)svačina

Změna jídelníčku vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě bez skladování.  Přejeme Vašim dětem dobrou chuť.

HRÁCH

Hrách obsahuje hodně zinku a vitaminu B1, které pečují o dobré nervy. Nabízí jedinečné spojení hořčíku, draslíku, vápníku, železa, vlákniny i nukleových
kyselin. V těch je uložena dědičná informace a jsou skvělým omlazujícím prostředkem, protože je naše tělesné buňky užívají k dělení a opravám. Bez
nukleových kyselin se nemohou regenerovat tkáně a dochází k projevům stárnutí.

Hrách obsahuje podobně jako ostatní luštěniny hodně bílkovin. I pouhá porce sto gramů hrachu dodá desetinásobně více bílkovin než kořeněná klobása.
Vysoký podíl vlákniny působí detoxikačně, snižuje hladinu cholesterolu a krevních tuků a odstraňuje zácpu. V sušeném hrachu se sice ztrácí obsah
vitaminů rozpustných ve vodě, ale koncentrují se zde látky minerální a sušený hrách také poskytuje více energie, neboť rostlina ve zralém semeni soustředí
energetické zásoby potřebné pro růst budoucího semene.

Využití v kuchyni: hraška-na zahušťování, do polévek, kaše, na pražení.  

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


