
Ochutnávka hrušek + hruškových křížal na třídu 
s originálním barevným letákem  

Mrkvový salátek 

 

Přehled ovoce a zeleniny dodané ve školním roce 2016-2017:  

 

 

 

 

Nektarinka 
Hroznové víno+ 
švestky 

Jablko + Moštík 

Mrkvový salátek 

Hroznové víno + mandarinka 

Ananasový salátek 

Mikulášský závoz: ovocná 
kapsička + 2 mandarinky 

Hruška + jablko 

Nápoj Relax 

Jablko + pomeranč 

Červený pomeranč + hruška 

Mandarinka + jablko 

Banán + nápoj Moštík 
Hroznové víno + jablko 

Ovocná kapsička + 
hruška 

Hruška + rajče 

Jablko + nápoj Relax 

Meruňky + hrášek 

Nápoj Kubík + meruňka 

Jahody  

 

Ovoce i zeleninu můžeme dodávat  

vychystané na třídu i bez balení. 



 

 Přehled ovoce a zeleniny dodané ve školním roce 2017-2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broskev (či nektarinka) 

Banán + švestky 

Hroznové víno + jablko 

Jablko + bluma 

Hruška + mandarinka Rajče + jablko Mikulášský závoz-nápoj červené ovoce mix 
+ 2 mandarinky 

Ochutnávka exotických plodů na 
třídu včetně originálního barevného 

letáku 

Mrkvový salátek 

Loupané, porcované 
pomelo balené 
v ochranné 
atmosféře 

Ovocná kapsička + jablko 
pomeranč 

Mrkvovo-pomerančový salátek 

Jablko + mandarinka 

      + letos plánujeme ještě např. dodat:  

 Novinku paprikový salátek krájený (baleno v ochranné atmosféře, s vidličkou)   

 Novinku krájený meloun (baleno v ochranné atmosféře, s vidličkou) 

 Plátkový sýr EIDAM 30% 

 Hrachové lusky + meruňky 

 Čerstvě lisovaná šťáva Relax jablko + rybíz 

 Moštík 100% ovocná šťáva 

         6-7 ročně dodáváme také pití či ovocnou kapsičku! 

Jablko+ Nápoj Kubík 300ml 

Salátek řepa + jablko /ev.s 
jablkem čerstvým 

Cherry rajčátka + hruška 
v krabičce nebo navolno 



Od školního roku 2017-2018 úspěšně 
dodáváme i mléko do škol: 

 

 

 

Bílý jogurt z mléčné 
farmy Sokol 

Trvanlivé mléko z 
Opočna 

Velmi kvalitní a chutné Čerstvé 
mléko z mlékárny Valašské 

Meziříčí 

Bílý jogurt z mlékárny 
Valašské Meziříčí 

BIO bílý jogurt 
z mlékárny Valašské 

Meziříčí 

Ochutnávka jogurtů z Opočna

Částečně dotovaný 
jogurt Jahoda  

Částečně dotovaný 
jogurt Meruňka 

Jemný sýr žervé 
z mlékárny Laktos 

Částečně dotovaný 
jogurt Borůvka 

Částečně dotované 
acidofilní mléko 
Malina 

Čerstvý tvaroh 
z mléčné farmy Sokol 

+ pro příští školní rok plánujeme další rozšíření sortimentu mléčných výrobků 


