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Miirkused
Jah/Ei
Paevase toiduenergia kogused toidukordadel
f,l
ntdala mentiii Uksikutel paevadel).

(hommikus66k/ l5unas60k/ 6htus60k) vastavad nouetele
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Mfirkrrsed

&U Oopaevaringsel iilalpidamisel olevatele lastele sO0gikordadel pakutav toit rahuldab 66piievase toiduenergiaja toitainetevaj aduse.
Miirkused..........
3. N6uded meniiii koostamisele
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nKP6hitoiduna pakutakse konserve ning konservil p6hinevaid toite.
fll Lapsele antakse joogiks pastOriseeritud piima.
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Mune pakutakse toiduks ainult kuumtdOdelduna.
I,eiU on saadaval iga piiev.
Teraviljatoite pakutakse viihemalt kaks korda niidalas.
!ftMakarontooteid pakutakse p6hitoidu lisandina rohkem kui kaks korda niidalas.
tsl rtitigivilju (v.a kartul) pakutakse iga piiev, sh kuumtOdtlemata kujul vdhemalt kaks korda ntidalas.
!l Vtirskeid puuvilju pakutakse vdhemalt kolm korda n6dalas.
{l Varskest kalast valmistatud toitu v6i kalatooteid pakutakse viihemalt iiks kord niidalas.
!(Maksast valmistatud toitu pakutakse rohkem kui kaks korda kuus.
! tr Hiidrogeenitud taimerasvu sisaldavaid tooteid viilditakse.
! (Joogiks pakutakse veep6hiseid maitsestatud jooke, sh energia- ja spordijooke, mis sisaldavad toiduvarve
E 192,E I 10, E 122,8 123,F, 124,8 129,E 151, E 154,E 155, E 180.
!( Pakutakse oakohvi.
Kn Tervislikel p6hjustel teisiti toituva lapsele on korraldatud vastav toitlustamine.
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4. Uldn6uded dokumentatsioonile
Jah/ Ei

fil

Valmistoidu kohta on olemas tehnoloogiline kaart.
Tehnoloogiline
kaart vastab n6uetele.
Qtr
Nddalameniiii
on
lastele ning lapsevanematele niihtavas kohas.
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5. Uldn6uded einestamisruumidele ja toidu serveerimisele
Jah/ Ei
ffl Einestamisruumis v6i selle laheduses on lastele kate pesemiseks piisav hulk valamuid, mis on varustatud

sooja veega, seebi ning hugieenilise katekuivatuse vdimalusega.
Einestamisruumid on puhtad.
Toidu serveerimiseks kasutatavad n6ud on terved ja puhtad.
E€-Kuumana serveeritud valmistoidu portsjonis on temperatuur 45+5 oC.
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