
20.09.2021 24.09.2021
Jídelní lístek

od

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace 17.listopadu
1123/70, Ostrava - Poruba 

do

Po  20.9. snídaně 1 Nutela, sýr apetito 50g, máslo porcované, kaiserka fit, banketky, mléko, čaj se
sirupem (A: 01a,01b,06,07,08,11)

přesnídávka mléčný výrobek, rohlík obyčejný (A: 01,01a,07)
polévka rajská s těstovinou (A: 01,01a,03,07,09)
oběd 1 mořská štika na másle, Bramborovo-mrkvové pyré, salát okurkový, čaj se sirupem, čaj

neslazený, ovoce (A: 01,03,04,06,07,09)
oběd 2 Lasagne bolognese, čaj se sirupem, čaj neslazený, ovoce (A: 01,01a,03,07,09)

večeře 1 Žampionové ragú se špeclemi, rohlíky, čaj se sirupem, ovoce (A: 01,01a,07)
večeře 2 ovesná svačinka, minerálka slazená (A: 01d,06,07,08b)

Út  21.9. snídaně 1 pomazánka  rybí, chléb  cereální, okurek salátový, Frapko meruňka, čaj šípkový (A:
01,04,06,07,11)

přesnídávka jogurt protein, crossaint čokoládový (A: 01a,03,07)
polévka barevná s pohankou (A: 07,09)
oběd 1 vepřová plec na hořčici, rýže dušená jasmínová, salát zelný s kukuřicí, čaj šípkový, čaj

neslazený, ovocné želé - žáci (A: 01,01a,10)
oběd 2 žemlovka s jablky a tvarohem, mléko, čaj šípkový, čaj neslazený, ovocné želé - žáci

(A: 01,03,07)
večeře 1 sekaná pečeně, chléb  podmáslový, rohlík obyčejný, sterilované okurky, čaj šípkový

(A: 01,01a,03,07,11)
večeře 2 cereální  snack

St  22.9. snídaně 1 závin jablečný, kakao, čaj lesní se smetanou (A: 01a,03,06,07)
přesnídávka sýr střívko, rohlík grahamový (A: 01,07)

polévka krupicová s vejci (A: 01,03,07,09)
oběd 1 králík na smetaně, knedlíky houskové, čaj lesní se smetanou, čaj neslazený (A:

01,01a,03,07,09,10)
oběd 2 Tarhoňa s ratatouille, čaj lesní se smetanou, čaj neslazený (A: 01,03,07)

večeře 1 bramborové šišky s mákem, ovoce, rohlíky, čaj lesní se smetanou (A:
01,01a,01b,03,06,07)

večeře 2 salám vysočina, rajčata cherry, rohlík obyčejný (A: 01,01a)
Čt  23.9. snídaně 1 pomazánka sýrová, rohlík grahamový, rajčata, káva bílá, čaj s citronem (A: 01,01c,07)

přesnídávka koblihy, minerálka (A: 01a,03,06,07)
polévka hovězí s rýží a hráškem (A: 07,09)
oběd 1 brambory francouzské, Šopský salát, čaj s citronem, čaj neslazený, ovoce (A:

01,03,07)
oběd 2 kuřecí kung-pao, těstoviny tříbarevné, Šopský salát, čaj s citronem, čaj neslazený,

ovoce (A: 01a,03,06,07)
večeře 1 salát pochoutkový-večeře, bulka celozrná, rohlíky, čaj s citronem (A: 01,01a,03,07,10)
večeře 2 šáteček s nivou, ovoce (A: 01)

Pá  24.9. snídaně 1 vejce vařené, máslo porcované, paprika, chléb slunečnicový, kakao, čaj ovocný (A:
01,03,06,07,11)

přesnídávka sýr - česmílek, rohlík zrněný (A: 01,07)
polévka Kyselice (A: 01,01a,07)
oběd 1 smažený celer, brambory šťouchané s cibulkou, kompot jahodový, čaj ovocný, čaj

neslazený (A: 01,01a,03,07,09)
oběd 2 hovězí na slanině, Bulgur, Míchaný listový salát, čaj ovocný, čaj neslazený (A:

01,01a,10)

Seznam alergenů:
Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.

01 
01a
01b
01c

Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            

06 
07 
08 
08b

Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Skoř. plody - lískové ořechy  



20.09.2021 24.09.2021
Jídelní lístek

od

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace 17.listopadu
1123/70, Ostrava - Poruba 

do

Váha masa je v syrovém stavu!                      Změna jídelníčku vyhrazena!
Vedoucí jídelny : Pavla Kosmáková
Vedoucí směny : Viciáňová Monika 
Na přípravě jídel se podílejí žáci odborného výcviku pod vedením učitelů odborného výcviku.

01d
03 
04

Obiloviny - oves              
Vejce                         
Ryby

09 
10 
11

Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena



27.09.2021 01.10.2021
Jídelní lístek

od

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace 17.listopadu
1123/70, Ostrava - Poruba 

do

Po  27.9. snídaně 1 marmeláda porcovaná, máslo porcované, sýr apetito 50g, chléb-moskva, rohlíky, džus
100%, mléko (A: 01,01a,07,12)

přesnídávka koblihy s nutelou, Pomeranč (A: 01a,03,07)
polévka frankfurtská s párkem (A: 01,01a,07)
oběd 1 karbenátky sýrové, bramborová kaše, salát mrkvový s ananasem, čaj se sirupem, čaj

neslazený, ovoce (A: 01,01a,03,07)
oběd 2 dukátové buchtičky s krémem, čaj se sirupem, čaj neslazený, ovoce (A: 01,01a,03,07)

Út  28.9. oběd 1 STÁTNÍ SVÁTEK
St  29.9. snídaně 1 mléčný výrobek, rohlík zrněný, Frapko jahoda, čaj šípkový (A: 01,06,07)

přesnídávka sýr cihla plátkový, rohlíky (A: 01,01a,07)
polévka česneková (A: 01,07,09)
oběd 1 zabijačkový talíř, zelí kysané, chléb, čaj šípkový, čaj neslazený (A: 01,01a,01c)

večeře 1 Těstovinový salát, rohlíky cereální, čaj šípkový, ovoce (A: 01,01a,01b,03,06,07,09)
večeře 2 oplatek tatranka, minerálka slazená (A: 01,07,08)

Čt  30.9. snídaně 1 domácí puding s piškoty, ovoce, káva bílá, džus 100% (A: 01a,01c,01d,07,08a)
přesnídávka sýr žervé, dalamánek, rohlík obyčejný (A: 01,01a,07)

polévka kmínová s houskou (A: 01,01a,07,09)
oběd 1 hovězí pečeně znojemská, rýže dušená, čaj s citronem, čaj neslazený, jogurt - žáci (A:

01,01a)
večeře 1 kuřecí řízek smažený, vařené brambory, sterilované okurky, rohlík obyčejný, čaj s

citronem (A: 01,01a,03,07)
večeře 2 rohlík twister (A: 01a,01d,06,10)

Pá  1.10. snídaně 1 pomazánka liptovská, rucola, veka sojová, kakao, čaj limetkový (A: 01,06,07)
přesnídávka šáteček makový (A: 01)

polévka zeleninová (A: 01,01a,07,09)
oběd 1 Špagety carbonara, čaj limetkový, čaj neslazený (A: 01,03,06,07)
oběd 2 vepřová pečená krkovice, bramborové knedlíky, salát z červené řepy a křenem, čaj

limetkový, čaj neslazený (A: 01,01a,07)

Váha masa je v syrovém stavu!                      Změna jídelníčku vyhrazena!
Vedoucí jídelny : Pavla Kosmáková
Vedoucí směny : Viciáňová Monika 
Na přípravě jídel se podílejí žáci odborného výcviku pod vedením učitelů odborného výcviku.

01 
01a
01b
01c
01d
03 
06

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
Obiloviny - oves              
Vejce                         
Sójové boby (sója)

07 
08 
08a
09 
10 
12

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Skoř. plody - mandle          
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


