
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.
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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.



12.12.2022 16.12.2022
Jídelní lístek

od

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

do

Po  12.12. snídaně 1 jogurt tvaroháček, rohlík obyčejný 2ks, jablko, mléko, čaj ovocný (A: 01,01a,07)
přesnídávka porubský crossaint 2ks (A: 01,03)

polévka česneková (A: 01,07,09)
oběd 1 Jemné kuřecí rizoto, salát okurkový, čaj ovocný, čaj neslazený (A: 07)
oběd 2 Žemlovka s jablky a tvarohem, čaj ovocný, čaj neslazený (A: 01,03,07)

večeře 1 obložený talířek, rohlík obyčejný, rohlík grahamový, čaj ovocný (A: 01,01a,07)
večeře 2 rohlík pletený s mandlemi (A: 01,03,08)

Út  13.12. snídaně 1 pomazánka vajíčková, chléb slunečnicový, pečivo, salátová okurka, káva bílá, čaj se
sirupem (A: 01,01a,01c,03,07,10,11)

přesnídávka mléčný výrobek, rohlík obyčejný (A: 01,01a,07)
polévka mrkvová se zázvorem (A: 07,09)
oběd 1 Fazole chilli con carne, chléb, mošt, čaj neslazený (A: 01,01a,07,09)
oběd 2 Staročeská krkovička pečená, bramborový knedlík s cibulkou, mošt, čaj neslazený (A:

01,01a,07,09)
večeře 1 salát kuřecí letní, ciabatta 2ks, pečivo 1ks, čaj se sirupem (A: 01,01a,01b,06)
večeře 2 kobliha nussante 2ks (A: 01a,03,07)

St  14.12. snídaně 1 sýr střívko, rohlík obyčejný 2ks, granko, čaj lesní se smetanou (A: 01,01a,06,07)
přesnídávka svatební koláč tvarohový (A: 01a,03,07)

polévka hrachová s houskou (A: 01,01a,07,09)
oběd 1 Losos na másle, brambory šťouchané, polníček, čaj lesní se smetanou, čaj neslazený

(A: 07)
oběd 2 Houbové halušky sypané balkánským sýrem, čaj lesní se smetanou, čaj neslazený (A:

01a,07)
večeře 1 krůtí kostky s ananasem, kuskus, pečivo 1ks, čaj lesní se smetanou (A:

01,01a,03,06,09)
večeře 2 skořicový jablánek, minerálka (A: 01a,03,07)

Čt  15.12. snídaně 1 pomazánka tuňáková, veka grahamová, jarní cibulka, mléko-frapko, čaj limetkový (A:
01,03,06,07,10)

přesnídávka míšánek vanilkový, houska (A: 01,07)
polévka rubínová z červené řepy (A: 07,09)
oběd 1 Dušená kotletka, hrášek dušený na másle, vařené brambory, mošt, čaj neslazený (A:

01,01a,07)
oběd 2 Míchaný listový salát s vejci a dressingem, rohlík cereální, mošt, čaj neslazený (A:

01a,01b,03,06,10)
večeře 1 studený balíček (A: 01a,03)
večeře 2 čokoládový muffin, pomeranč (A: 01a,03,06,07)

Pá  16.12. snídaně 1 vánočka s rozinkami a mandlemi, máslo, kakao, čaj ananas s ginkem (A: 01,06,07)
přesnídávka sýr eidam 90g, dalamánek (A: 01,07)

polévka dršťková z hlívy ústřičné (A: 01,01a,09)
oběd 1 Těstoviny semolínové s mákem, čaj ananas s ginkem, čaj neslazený (A:

01a,01b,03,06,07)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
Vejce                         
Sójové boby (sója)

07 
08 
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11

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena

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

Váha masa je v syrovém stavu!                      Změna jídelníčku vyhrazena!
Vedoucí jídelny : Marek Tůma
Vedoucí směny : Viciáňová Monika 



12.12.2022 16.12.2022
Jídelní lístek

od

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

do
Na přípravě jídel se podílejí žáci odborného výcviku pod vedením učitelů odborného výcviku.


