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

Jídelní lístek

od 02.05.2022 do 06.05.2022
Po 2.5.

snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1
oběd 2
večeře 1

Út 3.5.

večeře 2
snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1
oběd 2
večeře 1

St 4.5.

večeře 2
snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1
oběd 2
večeře 1

Čt 5.5.

večeře 2
snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1
oběd 2
večeře 1

Pá 6.5.

večeře 2
snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1
oběd 2

marmeláda porcovaná, sýr-snídaně, máslo, káva bílá, čaj multivitaminový, rohlík
obyčejný (A: 01,01a,01c,07,12)
loupák cereální, jablko (A: 01a,01b,06)
krupicová s vejci (A: 01,03,07,09)
hrachová kaše s cibulkou, vepřové výpečky, chléb, čaj multivitaminový, čaj neslazený
(A: 01,01a,07)
Špagety s cizrnovými knedlíčky, čaj multivitaminový, čaj neslazený, mléčný koktejl (A:
01,03,07)
halušky brynzové, oplatek, rohlík obyčejný, čaj multivitaminový (A:
01,01a,01d,03,06,07,08b)
jogurt matylda, banketka (A: 01a,01b,06,07,08b)
pomazánka sýrová, dalamánek, kakao, čaj lesní malina (A: 01,06,07)
mléčný výrobek, rohlík grahamový (A: 01,07)
drůbková s nudlemi (A: 01a,03,09)
Zeleninové krupeto se sýrem a brokolicí, kompot míchaný, čaj lesní malina, čaj
neslazený (A: 01,07,09)
kuřecí přírodní plátek, bramborová kaše, kompot míchaný, čaj lesní malina, čaj
neslazený (A: 01,01a,07)
salát švýcarský-večeře, rohlík grahamový, rohlík obyčejný, čaj lesní malina (A:
01,01a,03,07,10)
loupák se sýrem, minerálka (A: 01a,01b,06)
bochánek tvarohový, mléko, čaj dobré ráno (A: 01a,03,07)
salám vysočina, rohlík obyčejný (A: 01,01a)
Zeleninový krém (A: 06,07,09)
žemlovka s jablky a tvarohem, čaj dobré ráno, čaj neslazený, mléčný koktejl (A:
01,03,07)
rybí filé s citronovo smetanovou omáčkou, Kuskus se zeleninou, čaj dobré ráno, čaj
neslazený, mléčný koktejl (A: 01,03,06,07,09,10)
kuřecí čtvrtky pečené, rýže dušená, čalamáda, rohlík obyčejný, čaj dobré ráno (A:
01,01a,07)
plundra s ovocnou náplní (A: 01)
pomazánka brynzová, chléb podmáslový, Jarní cibulka, kakao granko, čaj
pomerančový se zázvorem (A: 01,06,07,10,11)
americká kobliha s vaječným likérem, banán (A: 01a,03,06,07)
rajská s těstovinou (A: 01,01a,03,07,09)
brambory francouzské, salát celerový s jablky, džus, čaj neslazený (A: 01,03,07,09)
krůtí kostky s ananasem, Bramborové špecle, džus, čaj neslazený (A:
01a,03,05,06,07)
tarhoňa s ratatouille a sýrem, rohlík obyčejný, čaj pomerančový se zázvorem (A:
01,01a,03,07)
termix, makovka, mandarinka (A: 01a,01b,03,06,07)
jogurt farmář bio, rohlík cereální, Frapko ostružina, čaj bylinný (A: 01a,01b,06,07)
sýr žervé, rohlík křehký (A: 01,01a,07)
Zelová valašská (A: 01,01a,03,07,09)
Rizoto bulgurové, sterilované okurky, čaj bylinný, čaj neslazený, mléčný koktejl (A:
01a,07,09)
vepřová kotletka z hájovny, Bramborový knedlík s houskou, čaj bylinný, čaj neslazený,
mléčný koktejl (A: 01,01a,07)

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

Jídelní lístek

od 02.05.2022 do 06.05.2022
Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
01 Obiloviny obsahující lepek
06 Sójové boby (sója)
Seznam alergenů:
01a Obiloviny - pšenice
07 Mléko
01b Obiloviny - žito
08b Skoř. plody - lískové ořechy
01c Obiloviny - ječmen
09 Celer
01d Obiloviny - oves
10 Hořčice
03 Vejce
11 Sezamová semena
05 Arašídy (podzemnice olejná)
12 Oxid siřičitý a siřičitany
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.

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

Jídelní lístek

od 09.05.2022 do 13.05.2022
Po 9.5.

snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1
oběd 2

Út 10.5.

večeře 1
večeře 2
snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1
oběd 2

St 11.5.

Čt 12.5.

Pá 13.5.

večeře 1
večeře 2
snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1
oběd 2
večeře 1
večeře 2
snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1
večeře 1
večeře 2
snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1

mléčná rýže, banketka, kakao, čaj ovocný (A: 01a,01b,06,07)
houska s pečínkou (A: 01)
Hrstková (A: 01,09)
kuře na paprice, těstoviny penne, čaj ovocný, čaj neslazený, mléko (A:
01,01a,03,07,09)
Zapečená pohanka s červenou čočkou a tofu, čaj ovocný, čaj neslazený, mléko (A:
01,01a,03,07)
vepřový novohradský plátek, Bulgur, rohlík obyčejný, čaj ovocný (A: 01,01a,07)
mléčný výrobek, rohlík obyčejný (A: 01,01a,07)
pomazánka liptovská, chléb toustový, káva bílá, čaj se sirupem (A: 01,01c,07)
šáteček vázaný švestkový (A: 01)
Jarní zeleninová (A: 07,09)
špenát dušený, vařené brambory, vejce vařené, čaj se sirupem, čaj neslazený, mléčný
koktejl (A: 01,01a,03,07)
Fazole chilli con carne, chléb, čaj se sirupem, čaj neslazený, mléčný koktejl (A:
01,01a,07,09)
rizoto jemné kuřecí, sterilované okurky, rohlík obyčejný, čaj se sirupem (A: 01,01a,07)
loupák lhotskÝ, Pomeranč (A: 01a,01b,06)
vánočka-snídaně, máslo, kakao, čaj limetkový (A: 01,06,07)
sýr 100g, rohlík obyčejný (A: 01,01a)
Cibulová se sýrem (A: 01,01a,03,07,09)
Zeleninový salát s tuňákem a kuskusem, džus, čaj neslazený
vepřová pečená krkovička, knedlíky houskové, Kysané zelí, džus, čaj neslazený (A:
01,01a,03,07)
krůtí řízek smažený, vařené brambory, rohlík obyčejný, čaj limetkový (A: 01,01a,03,07)
chléb s pomazánkovým máslem, ředkvičky (A: 01,07)
pomazánka tvarohová s jablky, chléb-moskva, Frapko karamel, čaj šípkový (A:
01,06,07)
jogurt desert, kostka slunečnicová (A: 01,03,07,10)
hovězí s masem a těstovinou (A: 01a,03,07,09)
krupicová kaše s kakaem, čaj šípkový, čaj neslazený, mléko (A: 01a,06,07)
špagety po krkonošsku, rohlík obyčejný, čaj šípkový (A: 01,01a,07)
tyčinka tvaroh, banketka PRO-FIT (A: 01a,01b,01d,06,07,08b)
crossaint čokoládový, mléko, čaj s citronem (A: 01a,03,07)
crossaint s náplní niva (A: 01a,01d,06,10)
Mrkvovo-zázvorový krém s pažitkou (A: 07,09)
rybí filé pečené na másle, Bramborovo-celerové pyré, rucola, čaj s citronem, čaj
neslazený, mléčný koktejl (A: 01,01a,07,09)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
01 Obiloviny obsahující lepek
06 Sójové boby (sója)
Seznam alergenů:
01a Obiloviny - pšenice
07 Mléko
01b Obiloviny - žito
08b Skoř. plody - lískové ořechy
01c Obiloviny - ječmen
09 Celer
01d Obiloviny - oves
10 Hořčice
03 Vejce
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.

