Strava na v Medzinárodnej francúzskej škole
Informácie pre rodičov od riadiaceho výboru školy pre školský rok 2016/2017
1. Základné informácie
Vo francúzskej škole ponúkame deťom materskej školy tri plnohodnotné a zdravé jedlá počas
dňa, vrátane čerstvého ovocia a zeleniny.
Pre deti základnej školy sa jedná o obedové menu.
2. Ponuka stravy v materskej škôlke a základnej škole
Jedlo zodpovedá slovenským predpisom pre materské a základné školy.
Na desiatu deti materskej školy dostávajú cereálie, čierny chlieb, zeleninové a syrové nátierky, ovocie, vodu,
nesladený čaj alebo mlieko. Druhy chleba a pečiva striedame (ražný chlieb, tekvicový chlieb, deväťzrnný
chlieb, grahamové, celozrnné a zriedkakedy biele pečivo, raz do týždňa sladké pečivo – makovka, šatôčka,
croissant a pod.).
Obed sa pripravuje podľa prísnych slovenských predpisov pre školské stravovanie, 2x týždenne
podávame mäsité jedlo, 1x týždenne polomäsité (jedlo s pridaním malého množstva mäsa), 1x
zeleninové jedlo a 1x múčne jedlo. Jedlo je nesolené, alebo len veľmi málo, nekorenené, denne podávame aj
polievku a šalát.
Popoludní deti materskej školy dostávajú olovrant – chlieb so syrovou resp. inou plnohodnotnou nátierkou,
čerstvý zákusok alebo jogurt, ako aj ovocie a zeleninu.
Deti základných škôl dostávajú obedové menu obsahujúce polievku, hlavné jedlo, dezert alebo ovocie a šalát.

3. Kontrola kvality
- Pravidelnú kontrolu pri dodávke stravy zabezpečuje Ladislav Árva. Kontroluje
sa správnosť a kompletnosť dodávky v súlade s objednávkou. Zároveň zodpovedajú za veľkosť porcií, ktoré sa
dôsledne vážia, k tomu je k dispozícii digitálna váha.
- Udržanie ideálnej teploty jedla zabezpečuje elektrický prístroj na to určený.
- Kuchynský personál vydáva deťom len teplé jedlo.
- Pripomienky k stravovaniu môžete kedykoľvek adresovať na mailovú adresu
info.jedalen@gmail.comalebo bureau@efib.sk.
- Za týždenné menu je zodpovedný šéf kuchár. Všetky použité recepty boli odobrené riadiacim
výborom našej školy.
- škola sa pravidelne stretáva s kuchárom, ktorý v štvrťročných intervaloch predkladá na odsúhlasenie
a doplnenie jedálnička nové recepty a podnety.
4. Dodávatelia jedla
Stravu pre našu školu zabezpečuje PVFA s.r.o. Raňajky a olovrant sa pripravujú priamo v kuchyni.
Dodávatelia potravín :
Ovocie a zeleninu : zeleninári.sk, Metro
Chlieb, pečivo, cestoviny, múka : Bidvest, Metro
Mliečne výrobky : Kon-Rad, Bidvest
Mäsové výrobky : Tauris, Bidvest, Metro
Ostatné : nealko nápoje – Kon-Rad

