Förskola 2020
i Svalövs kommun serverar vi dagligen god, vällagad och näringsriktig mat

Vecka 50

Vecka 50 - 53
Vecka 51

7/12 Måndag
Krämig korvgryta med tomat & persilja serveras med
pasta Veg; Pasta med ost & paprikasås
		
8/12 Tisdag
Fiskgratäng Bordelaise med kokt potatis
Veg; Hemlagade majsbiffar med ärtpesto, kokt potatis

14/12 Måndag
Pastagratäng med ost & tomat

9/12 Onsdag
Husets Pytt i panna med rödbetor & ketchup
Veg; Tacopaj med nachos & salsa

16/12 Onsdag JULBORD

10/12 Torsdag NOBELMIDDAG
Nattbakad fläsksida serveras med gräddsås,
kokt potatis, ättiksgurka Veg; Quornfilé

15/12 Tisdag
Lättrimmad torskrygg med skånsk senapssås,
dill & kokt potatis
Veg; Frittata med zucchini & italiensk hårdost

17/12 Torsdag
Kycklingfärssoppa med rotfrukter och hembakat bröd
Veg; Tomatsoppa med rotfukter, hembakat bröd
18/12 Fredag Kökets meny

11/12 Fredag Kökets meny

Vecka 52
21/12 Måndag
Gratinerad kyckling med stekta grönsaker & kokt potatis
22/12 Tisdag
Stekt fisk med remouladsås & kokt potatis
23/12 Onsdag
Korvgryta med ris

VÄLKOMMEN Till MÅLTIDSSERVICE!

Vi erbjuder även ett vegetariskt alternativ på matsedeln vilken

även serveras till de som har lämnat in intyg av etiska eller religösa skäl. 1 dag i veckan har köken en egen ”kökets meny ” på
respektive skola.
VISSTE DU ATT..
Vårt sallad och grönsaksbord varieras utfrån årstiderna!
Det innebär att vi följer skördeåret!
Vi serverar ketchup och lingonsylt med lägre socker i!
Visste du att våra köttbullar, färsrätter är hemlagade och att vi serverar färskt kött och fågel från Sverige! Fisken är MSC märkt och
kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke
om havsmiljön.
SVINN
Måltidsservice arbetar för ett minskat matsvinn.
Därför reserverar vi oss för att 1 av maträtterna kan ta slut.
Du som matgäst kan hjälpa till genom att slänga så lite
mat som möjligt.

Vecka 53
28/12 Måndag Kökets meny
29/12 Tisdag
Kökets meny
30/12 Onsdag Kökets meny
31/12 Torsdag NYÅRSAFTON
1/1 Fredag NYÅRSDAGEN

24/12 Torsdag GOD JUL - JULAFTON
25/12 Fredag GOD JUL - JULDAGEN
Följ oss på Facebook - www.facebook.com/matgladisvalov

En riktigt GOD JUL önskar Måltidsservice

Smaklig spis önskar vi från Måltidsservice!

Slutkommentarer

