Jiné připomínky a názory
strávníků v „originální podobě“
"
Připomínku a námět řešíme přímo s kuchařkami.Většina dětí jí velmi dobře přidávají si.
Zlepšit kvalitu podávaných jídel , podávat více zeleninu a ovoce. Konzultovat skladbu jídelníčku s
dětmi a nevařit polotovary.
Jídla nejsou dobrá,člověk se nenají
Někdy je jídlo přesolené,připálené,často rýže tvrdá,mohlo by být víc pečených moučníků
Rád bych aby každý den byl nějaký ledový salát mimo jídlo
Jídla nemají žádnou chuť
Někdy mi obědy chutnají a někdy ne, to je normální
S jídlem ve školní jídelně jsem spokojen až na pár výjímek Hrachová kaše chápu že někdy bít musí
ale ten párek co k tomu dostáváme se nedá prý je dietní a je bílej jako stěna.S personálem jsem
spokojen výhradu bych měl ještě k teplému pití někdy i v horku
žádné nemám akorát tak sekaná v poslední době chutná a zapáchá jako h….
jídlo by mohlo bejt ochucený a slaný
někdy udělejte netradiční pokrm např: pizzu, lazaně atd.
Tak ja bych chtel menší porce u špatnch jidel a vetsi porce u chutnych jidel
Aby jsme měli dvakrát měsíčmě řízek. Aby jme měli víc ovoce a moučníků.
Jídlo je absolutně bez chuti,polévky většinou vodové,porce nic moc.Personál moc neochotný.
Téměř všechny děti v MŠ dobře jedí,přidávají si.Jsou spokojené.Asi 4 děti jsou vybíravé (mlsné)
Aby se kuchařky více usmívaly, jednou měsíčně pizza.
jídlo je dobrí
u některých dětí se nedostává to jídlo,které měly mít na jídelníčku.Měly by si to pani kuchařky
spočítat ,kolik je na žáka knedliků,pyrůžků atd... vím,že to bude těžšké,ale dělat náhradní jídlo kdyby
to nevyšlo taky dá dost času nemyslíte?. Děkuji
jsem spokojená se školní jídelnou!!!
Jsem spokojená.
V jídelně vaří celkem dobře ale až na ty malé porce :) . A nemusely by být tak často brambory
Byl bych rád kdyby se zase podávala jídla z minulého roku.
kvalita stravy se zhoršila
Vadí mi že svačinky ve školce se hodně často opakují a mohli by být více pestřejší.
male porce pro předškolní děti
Větší pestrost jídel
Děti si stěžují na to, že některá jídla jsou bez chuti, nebo naopak moc mastná...ubrala bych na
knedlících a naopak bych nabídla přílohy typu cizrny, kuskusu, apod.
moc často filé
Víc ochutit brambory.Někdy je maso tlusté.Polévky sou někdy nedocgucené.
dvě druhy jídla
mohli by vařit chutnější jídla
více ovoce, méně polských levných sušenek, více domácích jídel a moučníků
mohli by vařit chutnější jídla, více pečených zákuzků
Podle mého gusta :D
více salatů - zeleninové ovocné
cherry rajčátka a více jogurtů

Myslím si, že je vše v pořádku-podle norem . Díky
proč musíme jíst polévky,abychom mohly dostat přidáno....hlevní jídlo
více salatů a rajčátek
chtěl bych zase obědy z minuléh roku
přidávat dezerty
více salatů z ovoce. Jinak nic :)
CHUTNĚJŠI JÍDLA
přidávat dezerty, dávat tolik jídla kolik chceme
vytvářet si vlastní jídelní lístek
jídla chutná a v dostatečném množství
Nechci jíst rybu
Příliš často rybý file, a málo chutnějších pokrmů
Zlepšení v hlavních jídlech
jídla jsou někdy nedochucená
Nemám žádné připomínky
pestřejší jídelníček, né opakovat jídla ob týden

