
Hodnocení stravy v Mš Kurandové

Byla jsem poŽádána vedoucíškolní jídelny paní Lenkou Pitlounovou,zda bych mohla ohodnotit
stravu, kterou v MŠ připravují. MŠ Kurandové navštěvuje již moje druhé dítě a s Mš jsem velmi

spokojena, proto jsem byla ráda, ž.e můžu ochutnat i jídlo, které ve školce jí moje děti. one
L6. 6. 2021jsem poobědvala se třídou Veverek, toho dne byla na jídelníčku zeleninová polévka

se strouhankovými noky a koprová omáčka s vařeným vejcem a brambory.

Na úvod musím napsat, že jsem byla nadšena celou organizací a atmosférou, která při obědě
panovala. Předškoláci si sami nalévali polévku, mladším dětem nalévaly paní učitelky z velké

mísy. Hlavní chod si všechny děti odnášely samy, paní kuchařka'vždy přizpůsobila velikost
porce věku dítěte. Ve třídě panovalo naprosté ticho a bylo slyšet pouze cinkání lžící a příborů.

Na dětech bylo vidět, že jim jídlo chutná, ato jak polévka, tak hlavníchod. Jídla byl dostatek
i na přidání, čehož děti hojně využívaly. K dispozici byltaké čaj a voda.

Hodnocení polévky: polévka byla chuťově velmi vyvážená, dostatečně teplá (na začátku děti

foukaly) a dostatečně osolená. Zelenina byla nadrobno upravená a celkově polévka lahodila
i oku. Polévka mi opravdu chutnala.

Hodnocení hlavního chodu: koprová omáčka patří k jednomu z mých nejoblíbenějších jídel,

omáčka byla ideálně hustá, jemná, velmi dobře byla vyvážena kombinace octu a cukru, kopru

bylo optimálně a byl nadrobno posekán, brambory byly dobře uvařené, nakrájené na

dostatečně velké kousky a i vejce bylo dobře uvařeno' Na hlavním chodu jsem si skutečně
velmi pochutnala.

Kopr patřímezi poměrně aromatické koření, mnoho lidí koprovou omáčku nejí, na děti může

koprová omáčka působit zvláštně, např. jako bílá omáčka s trávou nebo ,,s těma zelenými

čárkama", jak jednou řekl syn, když byl malý, ale v koprové omáčce z jídelny vŠ bylo skutečně
optimální množství kopru, nepůsobĺl vů.bec rušivě a děti si chodily přidávat. To je pro kuchařky
jistě největší oceněníjejich práce. Věřím, Že kdyby koprovou omáčku z jídelny Mš ochutnali
i odpůrci ,,koprovky'', určitě by názor na neoblíbené jídlo změnili.

Na závěr děkuji za moŽnost ochutnat jídlo z jídelny Mš, skutečně jsem si velmi pochutnala

a mohu jen s lítostí konstatovat, že je škoda, že nelze zrealizovat ochutnávku jídla každého

rodiče, protože by poté viděli, že jídlo dětem ve školce skutečně chutná a při čteníjídelníčku
se zdrželi mnohých komentářů typu,,to nejíš, to ti nechutná, to budeš mít do odpoledne hlad"
atd.

Ještě jednou děkuji
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