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Dodatek k ceníku pro rok 2011 – bezlepková dieta.
S účinností od 1.1.2011 jsme po zkušenostech ze sezony 2010 přistoupili
k zavedení příplatku 50,-Kč/den pro osoby se speciálním dietním režimem – konkrétně
pro osoby s bezlepkovou dietou.
Domníváme se, že zejména pro rodiče dětí alergických na lepek v potravinách
není žádnou novinkou, že sortiment potravin pro jejich děti se pohybuje naprosto
v jiných cenových relacích, než sortiment potravin pro zcela zdravé děti.
Příplatek pro děti s bezlepkovou dietou jsme zavedli tedy především z důvodu
větších finančních nákladů na kvalitní stravu odpovídající požadavkům na tuto dietu.
Jedná se zejména o bezlepkové pečivo (chléb, rohlíky apod.), které je finančně mnohem
nákladnější, než pečivo „běžné“, které je součástí normálního jídelníčku pro Školní
ozdravné pobyty v našem Rekreačním středisku. Co se týče dalšího „bezlepkového“
sortimentu (salámy, uzenina, nudle, rýžová mouka, sušenky apod.) i toto je většinou na
objednávku a samozřejmě v jiných cenových relacích, než suroviny pro zcela zdravé
dítě.
Bohužel vzhledem k velké kapacitě strávníků v naší jídelně se nám neosvědčil
systém přivážení si vlastních bezlepkových potravin, jelikož v tomto velkém počtu
strávníků nebylo možné z naší strany zajistit skladování a výdej přivezených surovin tak,
aby určité dítě dostalo přesně to, co si z domova přivezlo. Způsobovalo nám to
provozní komplikace a zpomalovalo už tak náročný kuchyňský provoz.
Z výše uvedených důvodů jsme přistoupili k příplatku a věříme, že to povede
k vaší spokojenosti.
UPOZORNĚNÍ: Sortiment bezlepkových výrobků momentálně objednáváme
v Jizerských pekárnách (pobočka Česká Lípa). Zboží se objednává až 2 týdny předem,
proto prosíme pedagogy či vedoucí (instruktory) o včasné upozornění na požadavek
bezlepkové diety v objednávkovém formuláři.
Předem děkujeme za pochopení.
Bc. Jana Kalousová
manažer střediska
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