V Litni 31.01.2022

Zápis z jednání stravovací komise ze dne 27.01.2022
Přítomni:
Scolarest: Josef Hásek
Tereza Vinšová
Simona Štěpánková
Andrea Kraidlová
Martina Vančurová
Líba Václavíková
Ema Malá
Ivana Střelecká
Mateřská školka, dovoz jídel:
•

Bílá káva – zařazovat 1x za 14 dní.

•

Ciabata – pečivo pro děti tvrdé-nezařazovat.

•

Více zařazovat brambory.

•

Rybí filé do jídelníčku zařazovat jako přírodní, nezařazovat po srbsku, po italsku.

•

Na dopolední svačinku zařazovat kaše.

•

Ke gulášům a omáčkovým jídlům nezařazovat zeleninu.

•

Když jsou k obědu luštěniny, bezmasé jídlo – zařazovat na odpolední svačinu rohlík.

•

Poděkování kuchařkám za vstřícnost a ochotu.

•

Nad rámec jídelního lístku bude ze strany Scolarestu dodáváno navíc každé:
o Pondělí – 2x 250g másla, celý krájený chléb, balení kukuřičných lupínků, jablka 4 kg
o Středa – celý krájený chléb, mrkev 4 kg (případně si školka upřesní jaké chce ovoce
nebo zeleninu).

•

Scolarest – nabídl v případě nemoci pí. kuchařky výpomoc s výdejem jídel v mateřské školce.

Základní školy, výdej na jídelně:
•

Maso – krájet přes vlákna.

•

Škubánky – složení: uvařené brambory smíchané s hrubou moukou, sypané mákem a cukrem
moučka, máslo.

•

Kuřecí stehna obírat, nedávat celá stehna.

•

Kuskus – jednou se stalo, že ze začátku byl dobrý a poté tvrdý.

•

Připomínka k chuti omáček a polévek.

•

Vegetariánská jídla – mastná, slaná.

•

Řízek před Vánocemi – velmi slaný.

•

Zaregistrován nový dodavatel a odrůda brambor-spokojenost.

•

Vývarové polévky mají divnou chuť.

•

Svačinky ZŠ – zamyslet se nad ekologií a balit do papíru.

•

Členové stravovací komise pozorují výrazné zlepšení školní jídelny.

•

Komunikace personálu – výborná.

•

Členové stravovací komise a případně rodiče mohou provést ochutnávku jídel, poté musí do
knihy ochutnávek napsat zhodnocení.

•

V knize ochutnávek k 27.1. proveden jeden zápis – jídlo výborné.

•

Cizí strávníci mají umožněn vstup do jídelny v čase 11.00-11.30 hod.

•

Nárok na jídlo v době nemoci – žáci mají nárok na dotovaný oběd první den nemoci, zástupci
školy upozornili na to, že rodiče si vyzvedávají jídlo i další dny. Scolarest nemá přehled o
nemocí žáků, proto byly školy požádány o denní zasílání informace o tom, kdy žák onemocní
a kdy mu nemoc končí.

•

Dotazy ohledně vyúčtování a plateb zasílat prostřednictvím portálu
www.novymujscolarest.cz

•

Informace o Facebook skupině – Scolarest Liteň, kde jsou fotky svačinek a jídel.

Příští termín stravovací komise je čtvrtek 24.3.2022 od 15.00 v jídelně Scolarest.

V případě připomínek jsem Vám k dispozici.
V úctě
Bc. Josef Hásek
Regionální ředitel provozu

