
28.11.2022 02.12.2022
Jídelní lístek

od

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

do

Po  28.11. snídaně 1 marmeláda porcovaná, sýr kráva, máslo porcované, rohlík obyčejný 2ks, čaj se
sirupem, granko (A: 01,01a,06,07,12)

přesnídávka jogurt  z Valašska, rohlík obyčejný (A: 01,01a,07)
polévka dýňová (A: 07,09)
oběd 1 Fazolové lusky na smetaně, vařené vejce, vařené brambory, mošt, čaj se sirupem (A:

01,01a,03,07)
večeře 1 krůtí prsa přírodní, jasmínová rýže, pečivo 1ks, čaj se sirupem (A: 01,01a,03,07)
večeře 2 oreo snack, porubský croissant (A: 01,01d,03,06,07,08b)

Út  29.11. snídaně 1 pomazánka tvarohová s vejci, chléb, jarní cibulka, mléko, čaj rakytníček s malinou (A:
01,03,07)

přesnídávka loupák se sýrem (A: 01a,01b,06)
polévka hovězí s ovesnými vločkami (A: 01,07,09)
oběd 1 Segedínský guláš, knedlíky houskové, čaj multivitaminový, čaj neslazený (A:

01,01a,03,07)
večeře 1 semolínové těstoviny s tvarohem a grankem, ovoce, pečivo 1ks, čaj rakytníček s

malinou (A: 01,01a,03,06,07)
večeře 2 jogurt activia broskvový, raženka omega 3 (A: 01,07)

St  30.11. snídaně 1 koláček meruňkový 2ks, frapko, čaj ovocný (A: 01a,03,06,07)
přesnídávka salám vysočina, rohlík obyčejný (A: 01,01a)

polévka brokolicová (A: 01,01a,03,07)
oběd 1 Francouzské brambory, sterilované okurky, mošt, čaj neslazený, moučník - bublanina

(A: 01,01a,03,07)
večeře 1 salát pařížský, rohlík grahamový 2ks, pečivo 1ks, čaj ovocný (A: 01,01a,03,07,10)
večeře 2 hřeben mákový 2ks (A: 01,03,07)

Čt  1.12. snídaně 1 pomazánka zeleninová, chléb, káva bílá, čaj multivitaminový (A: 01,01c,07)
přesnídávka mléčný výrobek, rohlík obyčejný (A: 01,01a,07)

polévka houbařská (A: 01,01a,03,07)
oběd 1 Kuřecí prsa na citrónu, barevná rýže s kuskusem, trhaný salát s cherry rajčaty, džus,

čaj neslazený (A: 07)
večeře 1 studený balíček (A: 01a,03)
večeře 2 přesnídávka, banketka (A: 01a,01b,06)

Pá  2.12. snídaně 1 párek, hořčice - kečup, rohlík s chia semínky, rohlík obyčejný, kakao, čaj ostružinový
(A: 01,01a,06,07,10)

přesnídávka sýr- Křemílek, rohlík obyčejný (A: 01,01a,07)
polévka zeleninová s cizrnou (A: 01,01a,07)
oběd 1 Vepřová kotleta na hořčici, bulgur, kompot míchaný, čaj ostružinový, čaj neslazený,

mléčný koktejl (A: 01,01a,07,10)

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

01 
01a
01b
01c
01d
03

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
Obiloviny - oves              
Vejce

06 
07 
08b
09 
10 
12

Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Skoř. plody - lískové ořechy  
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany

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



05.12.2022 09.12.2022
Jídelní lístek

od

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

do

Po  5.12. snídaně 1 mákový závin, bílá káva, čaj se sirupem (A: 01a,01c,03,07)
přesnídávka mléčný výrobek, pečivo (A: 01,01a,07)

polévka drožďová (A: 01,01a,03,07,09)
oběd 1 Zeleninový salát s tuňákem a kuskusem, čaj se sirupem, čaj neslazený
oběd 2 Zapečené těstoviny s krůtím masem, zelný salát pikantní, čaj se sirupem, čaj

neslazený (A: 01,01a,03)
večeře 1 kuře po sicilsku, rýže dušená, pečivo 1ks, čaj se sirupem (A: 01,01a)
večeře 2 obložená houska 2ks (A: 01,07)

Út  6.12. snídaně 1 pomazánka šunková pěna, chléb žitný, rajče, kakao, čaj rakytníček s malinou (A:
01,03,06,07,10)

přesnídávka porubský croissant s vanilkovo - jablečnou náplní (A: 01,03)
polévka drůbková s těstovinou (A: 01a,03,09)
oběd 1 Hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky, džus, čaj neslazený, ovoce (A:

01,01a,03,07,09,10)
oběd 2 DĚTI - Mikulášské překvapení

večeře 1 rybí filé pečené na másle, vařené brambory, čaj rakytníček s malinou (A: 01,01a,07)
večeře 2 kefírové mléko višňové, rohlík obyčejný (A: 01,01a)

St  7.12. snídaně 1 kokosový dezert, rohlík obyčejný 2ks, frapko, čaj bylinný (A: 01,01a,03,06,07)
přesnídávka pizza mini

polévka rajská s rýží (A: 01,01a,07,09)
oběd 1 Nákyp z růžičkové kapusty, maštěné brambory máslem, kompot míchaný, čaj bylinný,

čaj neslazený (A: 01,01a,03,07)
oběd 2 Vepřová plec po selsku, těstoviny tříbarevné, čaj bylinný, čaj neslazený (A: 01,01a,03)

večeře 1 hamburger s trhaným masem, pečivo 1ks, čaj bylinný (A: 01,01a,03,10)
večeře 2 croissant s náplní niva (A: 01a,01d,06,10)

Čt  8.12. snídaně 1 pomazánka brynzová, jarní cibulka, chléb slunečnicový, granko, čaj multivitaminový
(A: 01,06,07,10,11)

přesnídávka jogurt ovocný, rohlík s pohankou (A: 01,07)
polévka kulajda (A: 01,01a,03,07)
oběd 1 Italský plátek na medu a tymiánu, rýže basmati, čaj multivitaminový, čaj neslazený (A:

07)
oběd 2 Bulgurové rizoto, čalamáda, čaj multivitaminový, čaj neslazený (A: 01a,07,09)

večeře 1 bramborové šišky s mákem, mléko, čaj multivitaminový (A: 01a,01b,03,06,07)
večeře 2 šunka školáček, rohlík obyčejný 2ks (A: 01,01a)

Pá  9.12. snídaně 1 pomazánka Zamílek, dalamánek, rohlík obyčejný, mléko, čaj limetkový (A: 01,01a,07)
přesnídávka koláč listový s povidly, mandarinka (A: 01,01a,03,07)

polévka zeleninová jemná (A: 01,01a,07)
oběd 1 Tofu na zelenině, tarhoňa, mošt, čaj neslazený (A: 01,03)
oběd 2 Smažený vepřový řízek , bramborová kaše s pažitkou, salát mrkvový s broskvemi,

mošt, čaj neslazený (A: 01,01a,03,07)

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

01 
01a
01b
01c
01d
03

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
Obiloviny - oves              
Vejce

06 
07 
09 
10 
11

Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena

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


