
06.02.2023 10.02.2023
Jídelní lístek

od

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

do

Po  6.2. snídaně 1 míšánek borůvka, rohlík obyčejný 2ks, čaj ovocný, mléko (A: 01,01a,07)
přesnídávka croissant se šunkou (A: 01,03)

polévka krupicová s vejci (A: 01,03,07,09)
oběd 1 Kuře na paprice, knedlíky houskové, čaj ovocný, čaj neslazený (A: 01,01a,03,07,09)

večeře 1 brynzové halušky, pečivo 1ks, čaj ovocný (A: 01,01a,03,07)
večeře 2 jogurt carte dor, banketka (A: 01a,01b,06,07)

Út  7.2. snídaně 1 pomazánka tvarohová s jablky, veka, jarní cibulka, kakao, čaj se sirupem (A:
01,06,07)

přesnídávka skořicový šnek, banán (A: 01a,03,07)
polévka dýňová s bílým jogurtem (A: 07,09)
oběd 1 Rybí filé s citronovo smetanovou omáčkou, tagliatelle, džus, čaj neslazený (A:

01,01a,03,06,07,09,10)
večeře 1 studený balíček (A: 01a,03)
večeře 2 chléb s pomazánkovým máslem, fruiko (A: 01,07)

St  8.2. snídaně 1 domácí bábovka, ovoce, káva bílá, čaj multivitaminový (A: 01,01a,01c,03,07)
přesnídávka mléčný výrobek, rohlík obyčejný (A: 01,01a,07)

polévka fazolová (A: 01,01a,07,09)
oběd 1 Těstovinový nákyp s tvarohem, čaj multivitaminový, čaj neslazený, mléko, ovoce (A:

01a,03,07)
večeře 1 studený balíček (A: 01a,03)
večeře 2 jogurt opočenský, banketka (A: 01a,01b,06,07)

Čt  9.2. snídaně 1 pomazánka játrová, chléb cereální, paprika čerstvá, čaj šípkový, granko (A:
01,06,07,11)

přesnídávka koblihy 2ks (A: 01a,03,06,07)
polévka drožďová s vločkami a zeleninou (A: 01,03,07,09)
oběd 1 Kuřecí steak, gnocchi s grilovanou zeleninou a sýrem, čaj šípkový, čaj neslazený (A:

01,01a,07)
večeře 1 studený balíček (A: 01a,03)
večeře 2 puding vanilkový, rohlík obyčejný, jablko (A: 01,01a,07)

Pá  10.2. snídaně 1 párek, hořčice - kečup, rohlík obyčejný 2ks, čaj s citrónem, mléko-frapko (A:
01,01a,06,07,10)

přesnídávka ořechový rohlíček 2ks (A: 01a,03)
polévka drůbková s těstovinou (A: 01a,03,09)
oběd 2 Rizoto pražského uzenáře, salát z červené řepy s křenem, čaj s citrónem, čaj

neslazený (A: 03,06,07,09)

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
03

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
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.


