Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace
Perucká 73, Veltěže 440 01

Informace ohledně našeho stravování
Nakupujeme čerstvé, předem nezpracované suroviny a potraviny od pěstitelů,
chovatelů a výrobců v Ústeckém kraji, pokud nejsou dostupné, tak v sousedních
krajích.
SEVEROFRUKT TRAVČICE
www.severofrukt.cz

produkty: nápoje, ovoce a zelenina – sušené

FARMA KARTES ŽIDOVICE
www.farma-kartes.cz

produkty: ovoce čerstvé

MOŠTÁRNA LOUNY
www.mostarnalouny.cz

produkty: čerstvé mošty

SONNENTOR ČEJKOVICE
www.sonnentor.cz

produkty: čaje, koření, kořenící směsi a bujóny

ostatní dodavatelé:
GASTROPLUS S.R.O. LOUNY
www.gastroplus-louny.cz

produkty: veškerý sortiment

BIDFOOD CZECH REPUBLIC S.R.O. KRALUPY NAD VLTAVOU
www.bidfood.cz
produkty: veškerý sortiment

V jídelním lístku umístěném v jídelně MŠ pravidelně barevně označujeme
sezónní potraviny.
LISTOPAD: hrušky, jablka, kedlubny, mrkev, pórek, ředkev, řepa, zelí pekingské
PROSINEC: kedlubny, mrkev, pórek, ředkev, řepa, zelí bílé a červené, zelí pekingské, jablka, hrušky

V mateřské škole – v kanceláři ředitelky jsou k dispozici informace o původu
používaných potravin. Po dohodě je možné tyto informace získat.
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PŘIPRAVUJEME SPOLUPRÁCI S OSTATNÍMI FARMÁŘI PROSTŘEDNICTVÍM
SPOLEČNOSTI SCUK
Dodavatel SCUK – vepřové a hovězí maso – toto maso pochází od regionálních
farmářů
Dodavatel Rodinná farma Suchých Slavětín – mléko
Dodavatel SCUK – mléčné výrobky – smetana, jogurty, tvaroh, probiotické
nápoje, máslo
Vejce z podestýlkových (nikoliv klecových) chovů s garancí českého původu –
dodavatel Bidfood
Vejce z volného chovu krmené vlastní pšenicí bez chemických přísad –
dodavatel SCUK
Dodavatel SCUK – kuřata vykrmena doma bez GMO plodin, domácí porážka,
bez stresových faktorů, neporcuje kuřata na kusy, porážka neprobíhá na
jatkách, ale provádí se v pro zvířata přirozeném prostředí.
Farmářské kuře chlazené s možností volného pohybu po stáji.
711351 Hovězí kýta Bio dle váhy – dodavatel Bidfood
703318 Bio selský jogurt mix Hollandia 20 x 180 g – dodavatel Bidfood
Kapr obecný (Cyprinus carpio), čerstvá sladkovodní ryba – dodavatel Bidfood,
země původu: Česká republika.

Eva Hübelová, ředitelka
MŠ Veltěže
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