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www.profsupport.cz

Oficiální partner P&G Professional pro ČR/SR

Jar P&G Profi Line
Kompletní řešení pro čistotu 
profesionálních kuchyní a jídelen.

JAR P&G PROFILINE DETERGENT 
DO MYČEK NÁDOBÍ 10 L

Odstraňuje i odolné skvrny od škrobu a 
bílkovin

 Zabraňuje usazování vodního kamene 
na nádobí a v myčce

 Snižuje potřebu odvápňování a čištění 
myčky

 Výkonný pro mytí při všech stupních 
tvrdosti vody

 Bezfosfátový, bez chlóru

JAR P&G PROFILINE OPLACHOVAČ 
DO MYČEK NÁDOBÍ 10 L

 Přináší zářivé a rychle schnoucí nádobí
 Zabraňuje vzniku skvrn od zaschlých 

kapek vody
 Odstraňuje vodní kámen a bílý povlak z 

nádobí a skla 
 Snižuje potřebu odvápňování a čištění 

myčky
 Účinný při všech stupních tvrdosti vody

JAR PROFESSIONAL DESINFEKČNÍ 
ODMAŠŤOVAČ 2V1 750 ML

 Odmašťuje a dezinfi kuje v jednom 
kroku

 Vhodný pro povrchy, které přicházejí 
do kontaktu s potravinami

 Rychlé, jednoduché a ekonomické 
použití

 Bez parfému a bez chlóru

DEZINFEKČNÍ
REG-33.7.1-14.02.05/5522

JAR P&G PROFILINE NA RUČNÍ 
MYTÍ NÁDOBÍ 5 L

100% účinný proti mastnotě
 Efektivně odstraňuje i zaschlé a 

připečené nečistoty
 5l láhev umyje až 25.000 talířů
 Ekonomický provoz díky možnosti 

přesného dávkování (pumpa)

JAR PROFESSIONAL ODMAŠŤOVAČ 
KONCENTRÁT 5 L

 Náš nejsilnější přípravek pro rychlé 
odstranění zaschlé mastnoty

 Bez obsahu parfému a barviv
 Vhodný na i povrchy přicházející do 

styku s potravinami
 Účinkuje i na minerální oleje

JAR TABLETY DO PROFI MYČEK 
115 KS

 Vhodné pro použití v profesionálních i 
domácích myčkách

 Vhodné i pro profesionální myčky skla
 Rozpouštějí se 2x rychleji než pevné 

tablety
 Výborně odstraňují nečistoty i mastnotu
 Ekonomické balení
 Vše v jednom výrobku, není třeba 

prostředek na oplach ani sůl

Sanitační plány, 
návody a postupy 

ZDARMA 
www.profsupport.cz/dokumenty-ke-stazeni

Jar P&G Profi Line Sanitační plány, 
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Jak na ryby, aby je děti jedly
Lektor: Pavel Melich – Bidfood Czech Republic s.r.o.

Také	vám	vadí,	že	děti	rybu	bez	ochutnání	vrátí?

Na	co	si	dát	pozor	při	výběru	ryb,	abyste	nekoupili	„zajíce	v	pytli“?

Jaké	kuchařské	úpravy	jsou	vhodné	pro	určité	typy	ryb?

To	jsou	body,	kterým	se	budeme	věnovat	v	této	přednášce.

Jak na problémové suroviny
Lektor: Bc. Anna Packová – Státní zdravotní ústav

Velmi	 často	 se	 při	 sestavě	 jídelních	 lístků	 a	 přípravě	 stravy	 setkáváme	 s	 negativními	 reakcemi	 na	 zařazování	 
některých	surovin	do	pokrmů	podávaných	dětem	v	rámci	školního	stravování.	Jedná	se	převážně	o	luštěniny,	ryby,	
zeleninu	a	mléko,	zejména	frekvence	jeho	podávání.	Vysvětlíme	si,	proč	jsou	tyto	suroviny	nezbytné	v	jídelníčku	dětí	
(i	nás	dospělých)	a	pokusíme	se	najít	cestu	ke	zvýšení	jejich	atraktivity.

Zajímavosti ze školních jídelen
Lektor:  Mgr. Jiří Plzák – Jídelny.cz, s.r.o.

V	naší	republice	nenajdete	dvě	stejné	školní	jídelny.	Každá	je	něčím	originální	a	každá	něčím	upoutá	–	například	tím,	
jak	vynalézavě	a	netradičně	řeší	neočekávané	a	svízelné	situace.	Přijďte	si	poslechnout	zajímavé	příběhy	z	těchto	
jídelen.

  Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!  www.facebook.com/jidelny.cz

Copyright	©	Jídelny.cz

Rok	vydání	2020

Přednáškový	sešit	vydala	společnost	Jídelny.cz,	s.r.o.,	Farského	638/14,	326	00	Plzeň,	www.jidelny.cz.

UPOZORNĚNÍ

Tento	přednáškový	sešit	je	součástí	semináře	a	bez	výkladu	lektora	je	neúplný.	Lektor	vysvětlí	podrobnosti	
a	předvede	vše	na	příkladech.	Sešit	není	vhodný	pro	samostudium,	protože	neobsahuje	ukázky,	které	jsou	k	
pochopení	problémů	nezbytné,	ani	řešení	příkladů	a	otázek,	které	jsou	v	něm	zahrnuty.

Přednáškový	sešit	je	chráněn	autorským	právem.	Žádná	část	nesmí	být	publikována	a	šířena	žádným	způsobem	
a	v	žádné	podobě	bez	výslovného	svolení	vydavatele.
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Jak na ryby, aby je děti jedly
Autor: Pavel Melich – Bidfood Czech Republic s.r.o.
 
Asi	těžko	bychom	hledali	více	kontroverzní	„střed	talíře“	než	je	právě	rybí	maso.	V	době,	kdy	jsou	ryby	stejně	do-
stupné	jako	většina	ostatních	druhů	mas,	vyvstávají	často	otázky,	jak	si	správně	rybu	vybrat,	jak	poznat	kvalitní	rybí	
výrobky	a	jak	s	rybou	správně	gastronomicky	naložit.	Na	všechny	otázky	se	pokusíme	nyní	alespoň	z	části	odpo-
vědět,	nicméně	stejně	jako	všude,	tak	i	v	gastronomii	platí,	že	neexistuje	jedno	univerzální	pravidlo	a	nejdůležitějším	
článkem	celého	procesu	je	lidský	faktor!

O	rybách	existuje	v	České	Republice	mnoho	mýtů	a	polopravd.	Pro	ilustraci	jich	několik	uvedu.	Kvalitní	ryby	jsou	
nedostupné.	Konzumace	ryb	není	pro	naší	vlast	zrovna	tradiční.	Cena	rybího	masa	je	vysoká.	Povědomí	o	rybách	
mezi	lidmi	je	příliš	malé.	Máte	pocit,	že	jsou	to	fakta??

Dostupnost	ryb	a	rybích	výrobků	nebyla	nikdy	lepší.	Maloobchodní	řetězce	se	doslova	předhánějí	v	nabídkách	ryb	
té	nejvyšší	kvality	a	většina	velkoobchodních	dodavatelů	investuje	miliony	do	technologií,	které	jim	umožní	přivézt	
k	zákazníkovi	rybu,	ulovenou	v	Indonésii	před	36	hodinami!

Co	se	tradic	týče,	přiznejme	si,	že	v	Evropě	nenajdeme	mnoho	zemí,	které	se	v	historii	mohly	pyšnit	takovým	roz-
vojem	rybníkářství	a	chovem	ryb	jako	je	právě	dnešní	území	České	Republiky.	Vzpomeňme	například	J.	Š.	Netolic-
kého	(1460-1538)	nebo	J.	Krčína	(1535-1604).	Ryby	byly	vždy	nedílnou	součástí	jídelníčků	našich	předků	a	zejména	
u	chudších	vrstev	i	jediným	vydatnějším	soustem	týdne.	V	té	době	vznikalo	nepřeberné	množství	kombinací	chutí	
a	receptů,	ze	kterých	dnes	čerpají	i	renomovaní	mistři	kuchaři.

Cena	ryb	a	nízké	povědomí	o	rybách	jsou	mýty,	které	už	vychází	jen	z	prosté	neznalosti	a	nezájmu.	Porovnám-li	
cenu	hovězího	zadního	masa	a	například	tresky	obecné	(filet),	možná	Vás	ani	nepřekvapí,	že	cena	vynikající	mořské	
ryby	je	někdy	i	o	50	%	nižší,	než	cena	hovězího.

Věnujme	se	tedy	tématům,	které	trápí	všechny,	kdo	chtějí	s	rybami	pracovat,	ale	mnohdy	si	jen	neví	rady	nebo	se	obá-	
vají	nesprávných	postupů.

Velmi	důležitým	faktorem	je	už	samotný	nákup	ryb.	Ryby	lze	v	České	republice	nakoupit	v	čerstvém	(chlazeném)	
stavu	nebo	ve	zmrazeném.	Čerstvé	rybí	maso	je	velmi	chutné,	ale	pro	institucionální	gastronomii	ve	většině	případů	
nedostupné	kvůli	vysoké	ceně.	Ta	je	určena	tím,	že	od	vylovení,	do	finální	úpravy	musí	uběhnout	co	nejkratší	doba	
–	mnohdy	jen	48	hodin.	Mnohem	dostupnější	a	také	oblíbenější	 jsou	ryby	zmrazené.	Ze	zmrazených	mořských	
ryb	je	vhodné	dávat	přednost	zpracování	„seafrozen“,	kdy	ryba	byla	zmrazena	přímo	na	moři.	Některé	zmrazené	
ryby	jsou	po	zpracování	opatřeny	tenkou	ochrannou	vrstvou	vody	do	10	%	objemu	(glazování),	aby	si	rybí	maso	 
při	zmrazování	zachovalo	svoji	přirozenou	kvalitu.	Vždy	si	pečlivě	přečtěte	nebo	přímo	vyžádejte	od	distributora	
složení,	protože	někteří	producenti	ve	své	honbě	za	ziskem	používají	 technologii	dvojího	 i	 trojího	glazování,	pří-
padně	do	rybí	svaloviny	přímo	přidávají	vodu	za	pomoci	různých	chemických	přísad.	Není	tedy	výjimkou,	že	obsah	
masa	v	kilogramu	mražených	filetů	je	pouhých	700	g!!!!!!
 
Teď	 když	 víme,	 na	 co	 si	 dát	 pozor	 při	 nákupu,	 přistoupíme	 k	 dalšímu	 kroku	 a	 tím	 je	 rozmrazování!	U	 ryb	 platí	
dvojnásob,	že	rozmrazení	musí	probíhat	pozvolna,	velmi	šetrně	a	to	díky	vysokému	obsahu	vody.	Ta	při	rychlém	
rozmrazení	 nenávratně	 poškodí	 (potrhá)	 strukturu	 masa	 a	 tím	 nedosáhneme	 nikdy	 uspokojivého	 výsledku.	 
Pro	 rozmrazení	 se	 doporučuje	 jednotlivé	 kusy	 rozprostřít	 na	 síto	 nebo	 děrovanou	 gastronádobu	 (vždy	 dojde	 
ke	ztrátě	nějakého	procenta	vody,	tedy	je	nutné	pod	rozmrazovanou	surovinu	umístit	i	plnou	nádobu	na	odkapanou	
tekutinu)	a	umístit	je	do	chladicího	boxu,	či	lednice	na	alespoň	24	hodin.	Před	samotnou	tepelnou	úpravou	je	ještě	
dobré	ryby	jemně	osušit	papírovou	utěrkou.	Celý	tento	postup	platí	i	na	tolik	oblíbené	„rybí	filé“	(kostky).

A	 k	 samotné	 tepelné	 úpravě.	 Věnujme	 se	 druhům	 úprav	 nejčastěji	 používaných	 v	 institucionální	 gastronomii.	 
S	 rozmrazeným	a	osušeným	rybím	filetem,	porcí	filé	nebo	filetem	čerstvé	 ryby	pracujeme	podobně,	 respektive	
úplně	stejně.
 
1) Pečení
U	ryb	je	velmi	důležité	péci	při	nízké	teplotě	na	krátkou	dobu.	Záleží	samozřejmě	na	velikosti	(výšce)	filetu.	Ideální	
je,	předehřát	si	troubu	(konvektomat)	na	200-250	stupňů.	Vložit	upravované	filety	na	vhodné	nádobě	(plech,	nízká	
gastronádoba),	snížit	teplotu	na	120	stupňů	a	péci	10-15	minut.	Máme-li	konvektomat,	můžeme	využít	již	předna-
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stavených	programů,	případně	sondy,	která	nám	„pohlídá“	teplotu	v	jádře.	Ta	by	neměla	přesáhnout	80-90	stupňů.	
V	poslední	době	se	do	obliby	kuchařů	dostalo	pečení	filetů	a	porcí	ryb	s	takzvanou	„krustou“.	Jedná	se	o	pečení,	
kdy	rybí	maso	„přikryjeme“	směsí	různých	surovin,	která	zajistí,	že	maso	při	pečení	nevysušíme	a	ještě	přidá	zají-
mavou	chuť.	Přidanou	hodnotou	je,	že	do	krusty	můžeme	vložit	různé	druhy	zeleniny,	sýra,	bylinek	a	dalších	přísad	
a	zpestřit	tak	strávníkovi	jídelníček!	S	krustou	pečeme	při	vyšší	teplotě	(150-200	stupňů)	a	platí	pravidlo,	že	je-li	
hotová	krusta,	pak	je	i	ryba!!

K	 pečené	 rybě	 se	 skvěle	 hodí	 různé	 omáčky	 (koprová,	 z	 grilované	 papriky,	 rajčatová).	 Jako	 vhodnou	 přílohou	 
je	dušená,	nebo	pečená	zelenina,	různé	úpravy	brambor	(kaše,	pyré),	kombinace	brambor	a	zeleniny	(celerové	pyré,	
hráškové	pyré,	karotkové	pyré),	skvělou	přílohou	k	rybě	s	omáčkou	je	také	rýže!!

  
2) Zapékání
Další	velmi	oblíbená	úprava	v	 institucionální	gastronomii.	Je	 to	vlastně	také	unikátní	příležitost	 jak	 rybu	 „ukrýt“,	
anebo	znemožnit	její	separaci	od	ostatních	surovin.	Do	jídelníčků	se	tak	dostávají	skutečné	skvosty	jako	třeba	rybí	
lasagne,	plněné	cannelloni,	rybí	musaka,	zapékaná	zelenina	(květák)	s	rybou	a	podobně.	Existuje	nepřeberné	množ-
ství	receptů	a	ještě	více	různých	kombinací,	ovšem	důležitým	pravidlem	je	zvolit	kvalitní	rybu	s	žádnými	kostmi,	
nebo	minimem	kostí!	Rybí	maso	dle	druhu	úpravy	doporučujeme	namlít	nahrubo,	případně	opatrně	pokrájet	na	
velmi	malé	kousky.	Pokud	není	pokrm	postaven	jako	kompletní	(např.	musaka)	je	vhodnou	přílohou	opět	zelenina	
nebo	různé	úpravy	brambor.

 
3) Vaření
V	institucionální	gastronomii	se	s	vařenou	rybou	setkáme	nejčastěji	u	polévek.	Kvalitní	rybí	vývar	získáme	prakticky	
ze	všech	druhů	komerčně	distribuovaných	ryb	a	jedinou	překážkou	by	tedy	mohla	být	cena	vstupní	suroviny.	Velmi	
oblíbenou,	asi	nejoblíbenější	surovinou	na	rybí	polévky	jsou	porce	filé	(kostky),	které	se	prodávají	i	ve	specifikaci	
(bez	 kostí).	 Samotný	 vývar	 uděláme	snadno.	Do	 studené	 vody	 vložíme	 rybí	 filety,	 osolíme	a	 zvolna	přivedeme	 
k	varu.	Necháme	„táhnout“	při	nízké	teplotě	cca	20	minut.	Ryby	vyjmeme!	Poté	už	se	fantazii	meze	nekladou.	Při-
pravit	můžeme	vývar	s	různou	zeleninou	i	krémové	polévky	(pokud	máme	vhodný	tyčový	mixér).

 
Důležitou	součástí	tepelné	úpravy	je	i	samotný	výdej.	Důležité	je	vědět,	že	ryby	velmi	„trpí“	při	dlouhém	vydávání.	 
Už	sama	teplota	ve	výdejových	vanách	(až	80	stupňů)	rybu	vysušuje	a	znehodnocuje,	proto	doporučujeme	připra-
vovat	si	ryby	těsně	před	výdejem,	 ideálně,	máme-li	kapacitu,	přímo	v	průběhu	výdeje.	To	platí	zejména	pro	ryby	
pečené	nebo	pečené	s	krustou.	Krátká	doba	přípravy	nám	to	pohodlně	umožní!!

představuje

Plně tepelně opracované maso metodou
Sous-Vide, vždy šťavnaté a ihned k dispozici

... stačí vyjmout z obalu a ohřát!
Kompletní sortiment a objednávky na  

nebo u Vašeho obchodního zástupce Bidfood.

Obsahuje 1/2 vykostěného kuřete, špenát, 
slaninu a náplň ze směsi mletého masa
a šunkového salámu, stačí pouze krátce dopéct 
do zlaté barvy pečeného kuřete.

ooou
pppozici

OObObsObsahahujej 1/21/2 vyvykkostěntě ého kuřete, špenát, 
slaslaninninuu a nán plň ze směsi mletétého masa
a šunkového salámu, stačí pouze krátce dopéct 
dododo zlazlazlatétété barbarbarvyvy pečpečpečenéenéenéhohoho kuřkuřkuřeteete..

✔  Maso je naložené v jemné směsi 
koření a tepelně opracované
unikátní metodou sous vide

✔ Neutrální chuť pro Vaši kreativitu,   
 stálá konzistence a šťavnatost

✔  Každé balení obsahuje silný „výpek“, který můžete 
použít jako základ jakékoliv omáčky, či šťávy

✔ Univerzální použití 
 • studená kuchyně: masové mísy, předkrmy
 • teplá kuchyně: do omáček, na minutky, na gril

Kuřecí roláda
se slaninou a špenátem
NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
KUŘECÍ ROLÁDA
V ČESKU!
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Jak na problémové suroviny
Autor: Bc. Anna Packová – Státní zdravotní ústav
 
V	této	přednášce	se	pokusíme	odbourat	některé	bariéry,	které	nám	činí	potíže	v	zařazování	nepříliš	oblíbených	potravin	
do	jídelníčku	dětí	ve	školním	stravování.	Dětský	strávník	je	konzervativní	a	náročný	„zákazník“,	a	když	se	ještě	přidají	
další	komplikace,	jako	jsou	např.:

• mýty	šířené	médii,

• psychické	zábrany,

• strach	a	nedůvěra	k	neznámým	potravinám,

• nesprávné	stravovací	návyky	v	rodině,

• neznalost	přípravy	a	zpracování	některých	surovin,

• pohodlnost	v	hledání	nových	receptur,

• konzervativnost,	zažité	zvyklosti	v	některých	školních	jídelnách,

• negativní	přístup	veřejnosti	–	rodičů,	pedagogů,
 
tak	 to	 není	 vůbec	 lehký	 úkol.	 My	 se	 zde	 podrobněji	 seznámíme	 s	 některými	 surovinami	 a	 s	 jejich	 pozitivním	 
příspěvkem	ke	správné	a	plnohodnotné	výživě.

V	rámci	prezentace	si	pak	ještě	informace	dále	doplníme.

 
Luštěniny
Luštěniny	 byly	 pěstovány	 již	 po	 tisíce	 let	 a	 stále	 hrají	 důležitou	 roli	 v	 tradiční	 stravě	 na	mnoha	místech	 světa.	 
Pro	naše	předky	byly	základní	součástí	 jídelníčku.	Získaly	si	 je	svou	chutí	 i	vysokou	výživovou	hodnotou,	hlavně	 
ale	byly	pro	všechny	snadno	dostupné.	Například	hrách	se	začal	šířit	ve	střední	Evropě	ve	stejné	době	jako	obi-
loviny.	Luštěniny	již	ve	středověku	na	stole	rozhodně	nechyběly.	Hrách	se	upravoval	na	mnoho	různých	způsobů	 
a	byl	součástí	nejen	pokrmů	všedních,	ale	i	slavnostních,	nejen	slaných,	ale	i	sladkých.

Většina	běžně	konzumovaných	druhů	 luštěnin	má	původ	v	oblasti	mezi	Asií	 a	Evropou,	 nebo	 také	 v	Africe,	 a	do	
Nového	světa	byly	dovezeny	až	po	jeho	objevení.	Naopak	tomu	je	u	fazolí,	které	se	v	Evropě	začaly	pěstovat	až	 
po	rozšíření	z	Ameriky.	Již	od	římské	doby	jsou	cizrna,	bob	obecný,	čočka	a	hrách	společně	s	obilovinami	součástí	
středomořské	stravy.	Tradiční	je	také	konzumace	fazolí	v	Americe	či	sóji	v	Asii.	V	Africe	jsou	ve	stravě	již	od	staro-
věku	rozšířeny	luštěniny	jako	čočka	nebo	hrách	kravský.

Efektivně navržená kuchyně.
Zvýšení kvality. Snížení nákladů.

Účinná kombinace multifunkční pánve 
VarioCookingCenter® a konvektomatu 
SelfCookingCenter® přináší fl exibilitu a trvale 
špičkovou kvalitu na minimálním prostoru.

Více naleznete na: rational-online.com.

Zvýšení kvality. Snížení nákladů.

Účinná kombinace multifunkční pánve 
VarioCookingCenter
SelfCookingCenter
špičkovou kvalitu na minimálním prostoru.

Více naleznete na: rational-online.com.
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U	nás	je	to	s	konzumací	luštěnin	trochu	složitější.	Stačí	jeden	pohled	na	údaje	o	spotřebě	potravin	v	České	republice	
a	hned	je	zřejmé,	že	obliba	luštěnin	u	nás	v	průběhu	20.	století	značně	opadla.

Jak	to	s	námi	vypadá:

• jsme	ve	stravování	konzervativní	a	luštěniny	pro	nás	znamenají	jen	nepříliš	atraktivní	vařená	semena	v	kaších	
a	polévkách,

• nevyužíváme	toho,	že	nám	výrobky	z	luštěnin,	které	se	na	náš	trh	dostávají	v	posledních	letech,	nabízejí	často	
lepší	stravitelnost	a	obohacují	náš	jídelníček	novými	chutěmi	a	možnostmi	úpravy,

• nevyužíváme	rozmanitost	druhů,	kterou	luštěniny	poskytují.

Rozšiřme si trochu znalosti o této důležité složce naší stravy

Složení luštěnin

Luštěniny	jsou	jedním	z	nejlevnějších	a	nejbohatších	zdrojů	bílkovin,	které	mohou	být	využívány	jako	náhrada	živo-
čišných	bílkovin.	Tradiční	strava	všude	ve	světě	kombinuje	obiloviny	s	luštěninami	a	touto	cestou	zajišťuje	dostatek	
proteinů	adekvátní	kvality,	obvykle	společně	s	malým	množstvím	potravin	živočišného	původu.

Luštěniny	jsou	také	dobrým	zdrojem	pomalu	se	uvolňujících	sacharidů	a	vlákniny.

Obsah živin v luštěninách

Obsah živin ve vybraných druzích luštěnin ve vařeném stavu (v g/100 g)

Druh 
luštěniny 

Voda Proteiny Energie (kJ) Tuk Sacharidy Vláknina 

Fazole:

- Adzuki 66,29	 7,52	 536	 0,10	 24,70	 7,3	

- Černé 65,74	 8,86	 552	 0,54	 23,71	 8,7	

- Francouzké 66,57	 7,05	 540	 0,76	 24,02	 9,4	

- Kidney 66,94	 8,67	 532	 0,50	 22,80	 6,4	

- Navy 63,81	 8,23	 585	 0,62	 26,05	 10,5	

- Pinto 62,95	 9,01	 600	 0,65	 26,22	 9,0	

- Měsíční 69,79	 7,80	 482	 0,38	 20,88	 7,0	

- Mungo 72,66	 7,02	 441	 0,38	 19,15	 7,6	

Bob obecný 71,54	 7,60	 460	 0,40	 19,65	 5,4	

Cizrna 60,21	 8,86	 686	 2,59	 27,42	 7,6	

Lablab 69,13	 8,14	 491	 0,58	 20,69	 - 

Čočka 69,64	 9,02	 487	 0,38	 20,13	 7,9	

Hrách 69,49	 8,34	 494	 0,39	 21,10	 8,3	

Sója luštinatá 62,55	 16,64	 725	 8,97	 9,93	 6,0	

Zdroj:	https://is.muni.cz/th/259109/lf_m/DP_Lusteniny_-_nutricni_a_zdravotni_aspekty.pdf
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Obsah vybraných aminokyselin v luštěninách ve vařeném stavu (v g/100 g) 

Druh luštěniny Methionin Cystein Lysin Tryptofan Fenylalanin 

Fazole: 

- Adzuki 0,079	 0,070	 0,567	 0,072	 0,398	

- Černé 0,133	 0,096	 0,608	 0,105	 0,479	

- Francouzké 0,106	 0,077	 0,484	 0,083	 0,381	

- Kidney 0,113	 0,081	 0,607	 0,104	 0,511	

- Navy 0,111	 0,076	 0,520	 0,100	 0,471	

- Pinto 0,117	 0,084	 0,630	 0,108	 0,531	

- Měsíční 0,099	 0,086	 0,523	 0,092	 0,449	

- Mungo 0,110	 0,070	 0,500	 0,078	 0,440	

Bob obecný 0,062	 0,097	 0,486	 0,072	 0,321	

Cizrna 0,116	 0,119	 0,593	 0,085	 0,475	

Lablab 0,065	 0,095	 0,556	 0,068	 0,410	

Čočka 0,133 0,096	 0,608 0,105	 0,479 

Hrách 0,106 0,077	 0,484 0,083	 0,381 

Sója luštinatá 0,113 0,081	 0,607 0,104	 0,511 

Zdroj:	https://is.muni.cz/th/259109/lf_m/DP_Lusteniny_-_nutricni_a_zdravotni_aspekty.pdf

Aminokyseliny
jsou	základní	stavební	složky,	které	jsou	pro	výživu	nepostradatelné.	Pro	naše	tělo	je	důležitých	především	20	ami-
nokyselin,	z	nichž	8	je	esenciálních,	které	si	organismus	nedokáže	sám	vytvořit	a	potřebuje	je	dostávat	ve	stravě.

Mezi	esenciální	aminokyseliny	patří:

1. isoleucin

2. leucin

3. lysin

4. methionin

5. fenylalanin

6. threonin

7. tryptofan

8. valin

V	luštěninách	jsou	však	z	8	esenciálních	aminokyselin	přítomny	pouze	4.
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❖ Důležitost sanitačních operací vzhledem k onemocnění COVID-19 významně vzrostla. Podstatné       
je zachovat chladnou hlavu a selský rozum. Vycházíme z našich znalostí a praxe. Naši práci si také 
ověřujeme a hodnotíme na základě odborné literatury. 

 

❖ NABÍZÍME BEZPLATNĚ 
✓ Nastavení procesu sanitace  
✓ Poradenství 
✓ Zapůjčení profesionální dávkovací či směšovací techniky 
✓ Nastavení procesu strojního mytí nádobí a kontrolní procesy 

myček nádobí  
✓ Ověření systému sanitace  
✓ Zpracování sanitačního řádu 

 

 

❖ Čištění a dezinfekce jsou klíčové operace                        
při profesionální přípravě pokrmů. Jedná se o proces, 
který nelze nahradit či jej přímo vyloučit. Podmínky    
jsou vždy individuální, což vede i k řádnému nastavení 
sanitačních operací a výběru vhodných přípravků             
a pomůcek. 

 ❖ Klíčové požadavky 
✓ Perfektní hygiena rukou – vhodné přípravky, 

správná technika a četnost, bezoplachová 
dezinfekce. 

✓ Výběr vhodných čistících přípravků – pro odmaštění, 
pro odstranění vodního kamene atd.  

✓ Výběr vhodných dezinfekčních přípravků 
s požadovanou účinností. 

✓ Dodržení doby působení dezinfekčních přípravků. 
✓ Nastavení řádného procesu dávkování – dávkovací 

nebo směšovací technika. 
✓ Zajištění odpovídajícího procesu mytí nádobí. 
✓ Výběr vhodných pomůcek k sanitaci (doporučujeme 

systém KOBRA). 
✓ Kontrola účinnosti sanitace. 
✓ Školení. 

Čištění a dezinfekce 
v provozovnách 
hromadného stravování  
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Nejčastěji konzumované druhy
 
Čočka jedlá
Podle	velikosti	zrn	rozlišujeme	mezi	velkozrnnou	a	drobnozrnnou	formou.	Jednotlivé	odrůdy	se	liší	také	barevně;	
čočka	může	být	barvy	béžové,	hnědé,	zelené	i	červené.	(pozn.	V	Indii	se	pěstuje	více	než	50	druhů	čočky).	Z	tohoto	
druhu	luštěnin	je	rovněž	vyráběna	mouka.

Cizrna beraní
Je	 třetí	 nejpěstovanější	 luskovinou	na	 světě,	 hned	 po	 sóji	 a	 fazolích.	 Vyznačuje	 se	 světlou	 barvou	 semen	a	 je	
vhodná	pro	užití	v	potravinářství.	Bývá	zpracována	do	mnoha	různých	forem,	například	do	konzerv,	na	mouku,	nebo	
do	náhražek	kávy.	Chuť	této	luštěniny	je	hrachová	a	jemně	oříšková.	Udává	se,	že	není	tak	nadýmavá	jako	ostatní	
luštěniny.

Falafel

250 g cizrny, 1 velká cibule, 3 stroužky česneku, hrst petrželové nebo koriandrové nati, lžička mletého koriandru, 
čajová lžička mletého kmínu, čtvrt čajové lžičky cayenské papriky, čtvrt čajové lžičky prášku do pečiva, sůl, olej.

 
Cizrnu máčíme ve studené vodě 36 hodin, potom scedíme, opláchneme a rozmixujeme. Přidáme nakrájenou cibuli, 
utřený česnek a nadrobno nasekanou petrželovou (koriandrovou) nať a společně rozmixujeme na jemnou kaši. 
Přimícháme koření, sůl a prášek do pečiva. Potom necháme směs stát alespoň hodinu na chladném místě. Ze směsi 
zformujeme kuličky velikosti ořechu, trochu je zmáčkneme a necháme stát 15 minut. Falafel smažíme 3-4 minuty a 
jednou ho obrátíme. Necháme odkapat na papírových ubrouscích a podáváme s tahina omáčkou, rajským protlakem.

 
Hrách setý
Jedná	se	o	nejrozšířenější	luštěninu	mírného	pásma.	Rozlišujeme	hrách	žlutý	a	zelený.	Zvláštní	odrůdou	je	hrách	
tzv.	„kapucínové	řady“,	která	se	vyznačuje	větší	výživovou	hodnotou	pro	vysoký	obsah	bílkovin.

50 druhů atraktivních řezů a možnost 
přípravy bramborové kaše, sklízejte radost 
a jezte čerstvé ovoce a zeleninu každý den.

Pro potěšení a blaho dětí, dopřejte jim ovocný nápoj! Krémové polévky a omáčky díky výkonným a 
ergonomickým strojům s maximální hygienou.

KROUHAČE ZELENINY ODŠŤAVŇOVAČE PONORNÉ MIXERY

10 velikostí 
kostiček

4 velikosti 
hranolek

›› ››
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Roman Simon - 603351958 - simon@robot-coupe.com
Martin Kramny - 734271000 - kramny@robot-coupe.com

www.robot-coupe.com/cz

100 litrů30 litrů
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Combi Ultra
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Plátkovač KostkovačeStrouhač Julienne

plocha: 238 cm2
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Hrách Kapucín

Všechny	hrachy	„kapucínové“	řady	mají	svůj	původ	ve	staré	holandské	odrůdě.	Hrách	Kapucín	je	velice	podobný	
zelenému	a	žlutému	hrachu	polnímu,	má	však	barevné	květy	a	větší	hnědé	semeno.	Je	chuťově	velmi	zajímavý	 
a	může	 být	 náhradou	 za	 čočku.	 Někdy	 bývá	 také	 nazýván	 „čočkohrách“.	Má	 vysoký	 obsah	 bílkovin,	 důležitou	
složkou	je	škrob,	vláknina	a	různé	vitamíny	(především	skupiny	B).	Zanedbatelný	také	není	obsah	karotenu	a	mine-
rálních	látek.	Pro	přípravu	všech	jídel	je	nejlepší	Kapucín	namočit	a	vařit	1,5-2	hodiny	v	normálním	hrnci,	nebo	asi	
50	minut	v	hrnci	tlakovém.

Kapucínový salát

200 g vařeného hrachu Kapucín, 150 g bílé ředkve, 1 malá sklenička sterilované červené papriky, 2 větší červené 
cibule, pepř, 100 g křenu, 2 lžíce oleje, 3 lžíce octa, 2 lžíce cukru.

 
Uvařený hrách necháme vychladnout. Bílou ředkev oloupeme a nastrouháme na delší nudle. Červenou cibuli nakrájíme 
na tenké plátky, sterilovanou papriku upravíme podle potřeby. Všechno dáme do mísy, přidáme olej, ocet, cukr a 
dochutíme solí. Nakonec vmícháme křen a necháme odležet 3 hodiny v lednici.

Fazol obecný
Tento	druh	luštěniny	je	ledvinovitého	tvaru	a	červené,	bílé,	nebo	černé	barvy.	Mezi	nejbohatší	zdroje	vlákniny	patří	
mezi	luštěninami	dlouhé	strakaté	fazole.

 
Rod Vigna
Fazole mungo

Mungo	je	druh	zelené	drobnozrnné	fazole,	která	je	nejčastěji	konzumována	v	naklíčeném	stavu.	Na	rozdíl	od	ostat-
ních	luštěnin	nevyvolává	nadýmání.

Fazole adzuki

Jsou	malé	fazole	tmavočervené	barvy,	vynikají	ořechovou	chutí.

Čínské fazole

Jsou	nápadné	černou	tečkou	na	smetanovém	zabarvení	semen.

 
Sója luštinatá
Semena	mohou	mít	různou	barvu,	nejčastější	jsou	však	zelené	a	žluté	odrůdy.	Pro	své	odlišné	složení	je	světově	
nejvýznamnější	a	nejrozšířenější	luštěninou.	Pro	lidskou	výživu	se	však	využije	jen	asi	jedna	třetina	celkové	pro-
dukce.	Významným	produktem	pro	potravinářské	účely	je	olej.	Z	technologického	hlediska	se	tedy	sójové	boby	řadí	
mezi	olejniny.

 
Méně známé druhy luštěnin
Lupina

Pěstování	lupiny	má	již	velmi	dlouhou	tradici,	v	současné	době	je	však	pouze	malý	podíl	určen	pro	lidskou	výživu.	
U	nás	bývá	lidově	nazývána	vlčí	bob.	Nezřídka	je	zpracována	na	mouku,	která	může	být	přidána	při	výrobě	pečiva	
do	mouky	z	obilovin.	Vyznačuje	se	vysokým	obsahem	bílkovin,	v	tomto	ohledu	bývá	často	srovnávána	se	sójou.

 
Bob obecný

Spolu	s	hrachem,	cizrnou	a	čočkou	patří	k	nejdéle	konzumovaným	luštěninám	(byl	součástí	stravy	již	několik	tisíci-
letí	př.	n.	l.).	Bob	obecný	má	velká	semena,	která	jsou	zbarvena	béžově,	šedě,	až	po	černou.	Zatímco	u	nás	nezískal	
v	potravinářství	oblibu,	v	jiných	zemích	je	běžně	využívanou	luštěninou.
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Podzemnice olejná

Tato	plodina	je	současně	řazena	mezi	olejniny,	protože	se	z	jejích	semen	vyrábí	olej.	Nejčastější	využití	semen	je	
v	podobě	burských	oříšků	(arašídů).	Arašídy	neboli	burské	oříšky	se	dle	legislativy	řadí	mezi	skořápkové	plody.	Dle	
botanického	členění	však	patří	podzemnice	olejná	mezi	luštěniny.

Mléko
Vzhledem	k	tomu,	že	začlenění	mléka	do	výživy	z	hlediska	jeho	použití	při	přípravě	pokrmů	není	až	tak	složité,	sna-
žíme	se	v	této	kapitole	spíše	najít	vysvětlení,	proč	je	mléko	zařazené	do	problematických	potravin.

Dle	údajů	statistického	úřadu	ČR	patří	Češi	ve	srovnání	s	obyvateli	ostatních	zemí	se	svou	průměrnou	spotřebou	
konzumního	mléka,	něco	málo	přes	56	litrů	mléka	na	hlavu	a	rok,	spíše	mezi	jeho	průměrné	konzumenty.

Zdroj:	UZIS

 
Nejvíce	mléka	v	Evropě	konzumují	obyvatelé	Finska,	kteří	ročně	vypijí	více	než	180	litrů.	Také	v	dalších	evropských	
zemích	se	vypije	mléka	podstatně	více	než	u	nás.	Průměr	v	EU-27	byl	v	roce	2008	něco	přes	89	litrů,	v	sousedním	
Německu	to	bylo	94	litrů,	v	Rakousku	79	litrů,	dokonce	i	Slováci	vypijí	o	5	litrů	více	než	my.	Pouze	v	Polsku	se	zkon-
zumuje	méně	mléka	než	u	nás	(okolo	50	litrů).

 
Veřejnost	je	neustále	konfrontována	s	otázkami,	zda	je	mléko	vůbec	zdravé,	nebo	naopak	nezdravé,	a	zda	je	tedy	
mléko	náš	spojenec,	nebo	nepřítel.	Ohledně	konzumace	mléka	jsou	lidé	v	podstatě	rozdělení	na	dva	nesmiřitelné	
tábory.	Zatímco	jedni	na	zdravotní	pozitiva	konzumace	mléka	a	mléčných	výrobků	nedají	dopustit,	druzí,	kterých	 
je	naštěstí	menšina,	jsou	přesvědčeni	o	tom,	že	se	jedná	o	cizí	látku,	jež	nemá	v	lidském	organismu	co	dělat.

Pojďme	se	tedy	zamyslet	nad	onou	hamletovskou	otázkou	v	titulu	tohoto	pojednání	„Pít,	či	nepít?“.

O	zařazení	mléka	a	mléčných	výrobků	do	zdravé	výživy	moderního	člověka	bylo	napsáno	již	mnoho	článků	a	knih.

Proti	však	často	brojí	různí	 ideologičtí	a	ekologičtí	aktivisté,	vegetariáni,	ochránci	zvířat,	obhájci	alternativní	me-
dicíny…Doporučují	nám	omezení	spotřeby	mléka	a	mléčných	výrobků,	v	krajním	případě	orientaci	na	mléko	kozí	 
či	ovčí,	někteří	vyžadují	dokonce	úplné	vyloučení	mléka	a	mléčných	výrobků	z	jídelníčku.	Argumentují	přitom	tím,	
že	mléko	zahleňuje	a	lidský	organismus	si	s	tím	neumí	poradit,	často	operují	„údajnými“	nemocemi	z	mléka	a	mléč-
ných	výrobků.

Zmíněné	argumenty	bývají	však	většinou	pseudovědecké,	řada	faktů	je	vytržena	z	kontextu,	často	se	používají	klišé	
a	akcentují	výjimečné	případy,	a	především	se	rozšiřují	různé	neopodstatněné	mýty.
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Podle	nedávných	průzkumů	stoupla	za	3	poslední	roky	spontánní	odpověď	na	otázku,	zda	 jste	se	setkali	s	pro-
pagandou	proti	mléku,	z	9	na	13	%,	přičemž	2/3	respondentů	ji	hodnotí	jako	důvěryhodnou	a	1/3	se	dokonce	roz-
hoduje	omezit	spotřebu	mléka	a	mléčných	potravin.	Hlavními	argumenty	jsou	opět	většinou	alergie,	nevhodnost	
konzumace	mléka	pro	zdraví,	škodlivost	mléčného	tuku,	rizika	rakoviny.

 
Vzhledem	k	tomu,	že	školní	stravování	má	za	úkol	zajistit	dětem	stravu	vyváženou	a	nutričně	hodnotnou,	budeme	
vycházet	z	nepopiratelných	benefitů	této	komodity	a	podíváme	se	na	to,	čím	nám	mléko	prospívá.

 
Kravské	mléko,	díky	tomu,	že	nám	slouží	již	v	útlém	věku	jako	náhražka	mateřského	mléka	a	později	 jako	jedna	
ze	základních	potravin,	má	na	naše	zdraví	mimořádný	vliv.	Je	to	nejkomplexnější	potravina,	kterou	matka	příroda	
vymyslela.

Z	 hlediska	 výživy	 je	 tedy	 mléko	 cenným	 zdrojem	 energie,	 velmi	 kvalitních	 bílkovin,	 mléčného	 tuku,	 vápníku,	 
vitaminů	A	a	D,	vitaminů	skupiny	B,	zvláště	riboflavinu,	dalších	vitaminů	a	minerálních	látek.

 
Složení různých druhů savčích mlék

Mléko tuk (%) protein (%) laktosa (%)
vápník 

(mg/100ml) 
energie (kJ)

Mateřské 4,6 1,2 7 34 306

Kravské 3,5 3,3 4,6 120 260

Buvolí 7,5 3,8 4,9 200 420

Kozí 4,5 3,3 4,4 125 298

Ovčí 7,5 5,6 4,4 200 441

Kobylí 1,6 2,2 6 100 197

Oslí 1,5 2,1 6,2 100 193

Velbloudí 4,2 3,7 4,1 x 294

Lamí 3,2 3,9 5,3 x 273

Zdroj:	http://web2.mendelu.cz/5419-1

Váš partner pro stravování

• studené, teplé, mléčné nápoje
• bramborové výrobky a těstoviny
• směsi na pečení, pyré, kaše
• dochucovadla. koření

Česká rodinná � rma od roku 1991

Catus spol. s r.o., Kyjovská 1598, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika, www,catus.cz

Inzerce konference.indd   1Inzerce konference.indd   1 07.02.2020   12:37:2007.02.2020   12:37:20
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Nutriční hodnota polotučného kravského mléka

Obsah	ve	100	g	jedlého	podílu

Název nutrientu Jednotka Hodnota

Energetická	hodnota	(kJ)	 kJ 193

Energetická	hodnota	(kcal)	 kcal 46

Bílkoviny	celkové	[NCF:6.38] g 3.3

Tuky	celkové	[FACF:0.945] g 1.5

Sacharidy	celkové	 g 4.8

Vitamin	B1	(thiamin)	 mg 0.04

Vitamin	B2	(riboflavin)	 mg 0.14

Vitamin	C	 mg 1.1

Vitamin	A	 RE 14

			Retinol	 μg 13

			beta-karoten	 μg 7

Vitamin	D	 μg 0.08

Vitamin	E	 ATE 0.04

Hořčík	 mg 10

Fosfor	 mg 96

Draslík	 mg 137

Vápník	 mg 124

Zdroj:	https://www.nutridatabaze.cz/potraviny/?id=113#tab-2

Obsah vápníku ve 100 g vybraných mléčných výrobků

Potravina Obsah vápníku (mg/100 g)

Tvaroh	tučný 105

Tvaroh	polotučný 105

Tvaroh	tvrdý 123

Kysaná	smetana	18% 110

Kysaná	smetana	10-12	% 120

Jogurt	1,5	%	tuku 157

Jogurt	3,5	%	tuku 178

Sýr	Balkánský	50	%	tuku 400

Zdroj:	https://www.nutridatabaze.cz/potraviny/?id=110#tab-2
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Obsah vápníku ve vybraných druzích sýra

Přírodní sýr Ca g/kg Ca mg/ 100g

Lučina 0,73 73

Imperiál 3,10 310

Balkánský	sýr 4,00 400

Pivní	sýr 6,21 621

Niva 5,53 553

Zlato 6,21 621

Romadúr 6,83 683

Hermelín 3,89 389

Eidam	(50%	tvs) 7,73 773

Jadel 5,82 582

Madeland	(45%	tsv) 8,87 887

Čedar	(45%	tsv) 7,61 761

Primátor	(45%	tsv) 10,11 1011

Eidam	(30%	tsv) 9,52 952

Olomoucké	tvarůžky 1,30 130

Tylžský	sýr 9,70 970

Zdroj:	Gajdušek	2006

Nízkoteplotní Halo Heat
udržovací skříně Multifunkční pánve

V kuchyních pracují hlavně ženy!
Chcete usnadnit jejich namáhavou práci a zároveň snížit náklady? Chcete usnadnit jejich namáhavou práci a zároveň snížit náklady? 

·Moderní varný a udržovací systém
·Multifunkční pánve a míchací kotle

+420 602 725 999
info@montycon.cz

www.montycon.cz

12.20
(12xGN 2/1)

6.20
(7xGN2/1)

20.10
 (20 x GN 1/1)

12.20

výška jen1,4 m

Konvektomaty s „uzavřeným systémem“
a zasouvacími dveřmi

6.206.20



17

Bílkoviny

Sacharidy Tuky

Vitaminy rozpustné
ve vodě

Vitaminy rozpustné
v tucích

Minerální látky Voda

Zdroj:	http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=1684&typ=html

 
Jedna	běžná	sklenice	mléka	denně	dodá	dospělému	člověku	následující	vybrané	množství	živin	denní	doporučené	
dávky,	uvedené	v	%:

• Vápník	=	30	%,	vápník	je	důležitý	pro	stavbu	kostí	a	zdraví	zubů

• Vitamin	D	=	25	%,	nezbytný	k	podpoře	vstřebávání	vápníku	a	jiných	minerálních	látek

• Riboflavin	=	24	%,	je	důležitý	pro	dobrý	stav	kůže,	očí,	funkce	srdce	a	dalších	orgánů

• Fosfor	=	20	%,	pomáhá	při	tvorbě	kostí,	je	nezbytný	pro	komunikaci	mezi	buňkami	a	pro	uchování	a	uvolňování	
energie

• Bílkoviny	=	16	%,	jsou	potřebné	po	stavbu	svalů,	ve	výživě	lidí	jsou	naprosto	nutné	a	nenahraditelné

• Vitamin	B12	=	13	%,	potřebný	pro	tvorbu	červených	krvinek

• Draslík	=	11	%,	hraje	důležitou	roli	ve	vedení	nervových	vzruchů,	tvorbě	energie,	upravuje	krevní	tlak

• Niacin	=	10	%,	je	důležitý	k	normální	psychické	činnosti	a	k	normálnímu	stavu	pokožky

• Vitamin	A	=	10	%,	důležitý	pro	dobrý	zrak	a	kvalitu	pleti,	je	také	důležitý	antioxidant

 
Z	výše	uvedených	údajů	tedy	nepochybně	vyplývá,	že	mléko	je	jednou	ze	základních	surovin	v	naší	výživě.

V	rámci	prezentace	se	pokusíme	najít	řešení,	jak	lze	„dostat“	mléko	do	stravy	dětí.

strávníci chtějí

minimum práce s objednáváním stravy

lepší komunikace s rodiči v MŠ

přehled o svém stravovacím kontě

konec složitého vymáhání pohledávek

strávník nese zodpovědnost za své objednávky

VÝHODY PRO VÁS

VÝHODY PRO STRÁVNÍKY

objednávání a odhlašování stravy kdykoli

objednávky na webu i v mobilní aplikaci

objednávat stravu online

leták_scz_krko_ctvrt_a4_spad.indd   1leták_scz_krko_ctvrt_a4_spad.indd   1 11.02.2020   10:52:0111.02.2020   10:52:01
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Zelenina
Zelenina	poskytuje	člověku	v	malém	množství	základní	živiny	–	bílkoviny,	 tuky	a	cukry,	ale	ve	velkém	množství	
vlákninu,	vitaminy,	minerální	látky	a	další	prospěšné	látky.	Energetická	hodnota	zeleniny	je	nízká.

Jednotlivé	zeleninové	druhy	tvoří	botanicky	velkou	různorodou	skupinu.	V	praxi	se	užívá	třídění	užitkové:

Košťálová zelenina	–	zelí,	kapusta,	kedlubny,	květák,	brokolice

Kořenová zelenina	–	mrkev,	celer,	petržel,	pastiňák,	ředkvičky,	červená	řepa,	vodnice,	tuřín

Listová a naťová zelenina	–	salát	hlávkový,	římský,	špenát,	čekanka,	rukola,	řeřicha

Lusková zelenina	–	hrachové	a	fazolové	lusky

Plodová zelenina	–	rajče,	paprika,	lilek,	tykve,	okurky,	meloun

Cibulová zelenina	–	cibule	kuchyňská,	šalotka,	česnek,	pór,	pažitka

Víceletá zelenina	–	chřest,	artyčok,	bambusové	výhonky,	palmová	srdíčka

Kořeninová zelenina	–	bazalka,	kopr,	petrželová	nať,	libeček,	estragon,	koriandr,	majoránka,	

	 	 													saturejka,	tymián,	naťový	celer
Kukuřice cukrová

 
Zelenina	přináší	do	výživy	člověka	některé	důležité	vitaminy,	především	vitamin	C	a	provitamin	A–β-karoten	–	zelenina	
a	ovoce	jsou	jejich	nejbohatším	zdrojem.	Některé	druhy	zeleniny	obsahují	také	vitaminy	skupiny	B,	především	kyse-
linu	listovou	–	nejvíce	se	nachází	ve	tmavě	zelených	listových	zeleninách.

Zelenina	 je	dále	významným	zdrojem	vlákniny.	Pro	metabolismus	člověka	 je	vláknina	nesmírně	důležitá.	Obsah	
vlákniny	v	zelenině	se	pohybuje	od	0,5	g	až	do	4	g/100	g.

Obsah	minerálních	látek	v	rostlinách	je	závislý	na	obsahu	prvků	v	půdě,	na	klimatických	podmínkách,	na	zralosti	
plodiny	atd.

Vysoká	biologická	hodnota	je	charakteristická	pro	ovoce	a	zeleninu	v	čerstvém,	syrovém	stavu.	Opracováním	stejně	
jako	dlouhodobým	skladováním	obsah	výživově	a	senzoricky	významných	složek	klesá.	Asi	nejvíce	je	s	konzumací	
ovoce	a	zeleniny	spojován	vitamin	C.	Nejvyšší	obsah	vitaminu	C	má	čerstvé	ovoce	a	zelenina,	zpracování	vždy	
znamená	ztráty	tohoto	vitaminu.	Obsah	vitaminu	C	je	velmi	závislý	na	odrůdě,	způsobu	pěstování,	agrotechnických	
zákrocích.	Vitamin	C	patří	k	nejméně	stálým	vitaminům,	k	jeho	ztrátám	dochází	zejména	výluhem	a	oxidací.

 
U	některých	druhů	zeleniny	se	využitelnost	některých	látek	může	tepelnou	úpravou	zvyšovat.

Doporučený příjem ovoce a zeleniny
 
Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky

Je	potřeba	usilovat	 o	 zvýšení	 spotřeby	 zeleniny	a	ovoce	 se	 zřetelem	k	přívodu	ochranných	 látek,	 významných	 
v	prevenci	nádorových	i	kardiovaskulárních	onemocnění,	ale	též	ve	vztahu	ke	snižování	přívodu	energie	a	zvýšení	
obsahu	vlákniny	ve	stravě.	Denní	příjem	zeleniny	a	ovoce	by	měl	dosahovat	600	g,	včetně	zeleniny	tepelně	upra-
vené,	přičemž	poměr	zeleniny	a	ovoce	by	měl	být	cca	2	:	1.

WHO – Světová zdravotnická organizace

• WHO	doporučuje	nejméně	400	g	(5	porcí)	ovoce	a	zeleniny	denně

• toto	množství	redukuje	riziko	tzv.	nepřenosných	(neinfekčních)	nemocí	včetně	př.	diabetu,	nemocí	srdce,	mrtvice,	
nádorových	onemocnění	a	pomáhá	zajistit	dostatečný	denní	příjem	vlákniny

 
Pozn.:	brambory,	sladké	brambory,	maniok	a	jiné	škrobové	kořeny	nejsou	klasifikovány	jako	ovoce	nebo	zelenina.
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Za	účelem	zlepšení	konzumace	ovoce	a	zeleniny	je	třeba:

1. Dbát,	aby	zelenina	byla	vždy	součástí	každého	jídla.

2. Jíst	čerstvé	ovoce	a	zeleninu	na	svačiny	a	přesnídávky.

3. 	Konzumovat	sezonní	ovoce	a	zeleninu.

4. Jíst	různé	(pestré)	druhy	zeleniny.

EFSA – European Food Safety Authority (Evropský úřad pro bezpečnost potravin)
Evropa, Amerika
Podle	 hlavních	 organizací	 jednotlivých	 států	 zabývajících	 se	 potravinami	 a	 zdravím	 je	 příjem	 ovoce	 a	 zeleniny	
spojen	se	snížením	rizika	nepřenosných	nemocí,	jako	je	kardiovaskulární	onemocnění	–	diabetes	mellitus	typu	2,	
některé	typy	nádorových	onemocnění,	stejně	 jako	zlepšení	zdraví	kostí	a	snížená	pravděpodobnost	nezdravého	
zvýšení	tělesné	hmotnosti.

 
Public Health England 2016

Průvodce	Eatwell	doporučuje	každý	den	jíst	nejméně	5	porcí	(400	gramů)	různých	druhů	ovoce	a	zeleniny.	Ovocné	
džusy	by	měly	být	omezeny	pouze	na	celkový	objem	150	ml	denně.	Sušené	ovoce	je	zahrnuto,	ale	mělo	by	být	
omezeno	na	30	g	denně.

Ve	skupině	zeleniny	jsou	obsaženy	luštěniny	(až	80	g	za	den).

 
Swedish Dietary Guidelines 2015

Jezte	500	gramů	denně	ovoce,	zeleniny	a	bobulí.	Vybírejte	zeleninu	s	vysokým	obsahem	vlákniny,	jako	je	kořenová	
zelenina,	zelí,	karfiol,	brokolice,	fazole	a	cibule.

 
Finnish Food Safety Authority 2017

Jezte	denně	alespoň	500	gramů	(nebo	pět	až	šest	porcí)	zeleniny,	bobulovin,	ovoce	a	hub.	Bobulové	plody	a	ovoce	
by	měly	plnit	asi	polovinu	doporučeného	množství.	

Novinky pro gastro!
Kuřecí špízy 
 Složení špízů: kuřecí stehenní maso,  
     kuřecí klobása 80% masa, cibule
 Kalibrované porce: 130g, 180g
 Šetří váš čas strávený přípravou 
 Balení karton 3 kg, volně ložené
 Balení pouze ve zmrazeném stavu

Kuřecí závitek plněný
 Vyrobeno z kuřecích stehen bez kosti 
     s kůží s nádivkou z kuřecího masa se 
     sušenými rajčaty, žampiony a šunkou
 Karton – 6 kg volně loženég 
 Balení ve zmrazeném stavu
 Šetří váš čas strávený přípravou
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DGE 2013 Německo

Vychutnejte	si	5	porcí	ovoce	a	zeleniny	denně,	co	nejčerstvějšího,	vařte	jen	krátkou	dobu,	občas	si	lze	vzít	1	porci	
jako	šťávu	nebo	smoothie	–	 ideálně	s	 každým	hlavním	 jídlem	a	 také	 jako	občerstvení	mezi	 jídly.	Pokryjete	 tak	
potřebu	mnoha	vitamínů,	minerálů,	vlákniny	a	fytochemikálií,	snižujete	riziko	výskytu	onemocnění	souvisejících	s	
výživou.	Spíše	upřednostňujte	sezónní	produkty.

 
DGA 2015 Amerika

Zdroje	zdravého	stravování	zahrnují	2½	šálků/den	ovoce,	zejména	celých	plodů	a	2½	šálků/den	zeleniny	ze	všech	
pěti	zeleninových	podskupin	(tmavě	zelená,	červená	a	oranžová,	luštěniny,	škrobová	a	jiná	zelenina).

 
Kulinární	uplatnění	zeleniny	je	téměř	neomezené.	Od	čerstvé	k	tepelně	upravené,	napříč	všemi	druhy,	 lze	zajistit	
přívod	nutričně	prospěšných	látek	bez	problémů.
 
V	rámci	prezentace	si	zopakujeme	možnosti	přípravy	zeleniny	ve	školních	jídelnách,	případně	se	pokusíme	rozšířit	
rejstřík	pokrmů.

 
Ryby
Ryby	patří	v	ČR	mezi	potraviny,	jejichž	spotřeba	je	hluboce	podprůměrná.	Velmi	málo	spotřebitelů	splňuje	doporu-
čení	na	konzumaci	alespoň	dvou	porcí	týdně.

Kolik	 ryb	 a	 rybích	 výrobků	 tedy	 česká	 populace	 průměrně	 konzumuje?	 Ryby	 a	 rybí	 výrobky	 nepatří	 k	 hojně	 
konzumovaným	potravinám.	Jedná	se	spíše	o	příležitostnou	součást	jídelníčku,	přestože	je	doporučována	jejich	
pravidelná	konzumace,	a	to	2-3x	do	týdne.	Dle	Českého	statistického	úřadu	se	spotřeba	ryb	(míněno	v	hmotnosti	
ulovené,	či	 tržní,	kdy	 je	 ryba	celá/naporcovaná	bez	střev)	pohybuje	kolem	5,5	kg/os/rok	 (údaj	za	 rok	2015),	při-
čemž	¼	z	toho	představují	ryby	sladkovodní	české	(z	chovů	i	ze	sportovního/rekreačního	rybaření),	zbývající	část	 
jsou	ryby	dovážené	(sladkovodní	i	mořské).	Dle	údajů	CZVP-SZÚ	tvoří	obvyklou	spotřebu	průměrné	osoby	o	hmot-
nosti	64	kg	při	přepočtu	na	rok:	3,55	kg	mořských	ryb,	877	g	 ryb	sladkovodních,	301	g	 ryb	uzených,	415	g	 ryb	
marinovaných,	744	g	ryb	konzervovaných	ryb.	Celkem	je	to	tedy	necelých	6	kg	ryb	ročně	ve	formě	„jak	nakoupeno“.	
Kdybychom	toto	množství	 teoreticky	přepočetli	na	skutečně	snědený	podíl	 (zohlednění	 tzv.	kulinárního	faktoru,	 
kdy	 je	odstraněna	kůže,	kosti,	nejedlé	části,	zohledňuje	se	 i	změna	hmotnosti	při	kulinární	úpravě),	pak	fakticky	
zkonzumujeme	méně	než	5	kg	rybího	masa.	Při	přepočtu	se	jedná	o	cca	93,5	g	rybího	masa	týdně	u	průměrného	
člověka,	což	není	ani	1/3,	spíše	jen	¼	z	doporučovaného	množství	400	g	ryb/týdně.

 
Nutriční význam ryb ve výživě
V	této	pasáži	o	výčtu	pozitiv,	které	nám	poskytují	 ryby,	Vás	trochu	vyděsíme	několika	názvy,	které	zní	poněkud	 
komplikovaně,	avšak	jsou	nepostradatelné	k	pochopení	doporučování	zastoupení	ryb	ve	výživě.

 
*EPA	(kyselina	eikosapentaenová)	→ DHA	(kyselina	dokosahexaenová)	–	mastné	kyseliny

		 PUFA,	MUFA	-	nenasycené	mastné	kyseliny

		 SFA	-	nasycené	mastné	kyseliny	

  TFA	-	trans	mastné	kyseliny	

 
Kromě	 toho,	 že	 ryby	 jsou	zdrojem	 lehce	stravitelných	bílkovin,	obsahují	další	 vysoce	ceněné	složky.	Výjimečný	 
je	výskyt	polynenasycených	mastných	kyselin	(omega-3	mastné	kyseliny	*EPA,	DHA),	jejichž	význam	pro	činnost	
srdce,	cév,	mozku	a	pro	imunitní	systém	je	opakovaně	prokazován.	Tyto	mastné	kyseliny	jsou	obsaženy	především	
v	tučných	rybách,	stejně	jako	vitamin	D.	Rybí	tuky	působí	na	rozdíl	od	některých	jiných	živočišných	tuků	příznivě	 
a	nezvyšují	cholesterol,	ale	naopak	ho	snižují	(vzhledem	ke	specifickému	složení	mastných	kyselin).

Mořské	 ryby	 jsou	 navíc	 unikátním	 zdrojem	 jódu,	 který	 je	 nezbytný	 pro	 činnost	 štítné	 žlázy	 a	 pro	 vývoj	 plodu.	 
Významný	je	i	obsah	selenu,	draslíku,	vápníku	a	fosforu.
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Tuky
Ryby	s	obsahem	tuku	do	2	%	se	považují	za	netučné	např.	(aljašská	treska=	rybí	filé,	štika,	candát	a	okoun),	2-10	% 
za	 středně	 tučné	 (např.	 okouník,	 pstruh,	 patří	 kapr,	 sumec,	 mořský	 losos,	 sleď,	 sardinky),	 nad	 10	 %	 za	 tučné	 
(např.	úhoř,	makrela,	losos,	halibut,	tuňák	a	šproty;	nejtučnější	jsou	tresčí	játra,	která	mají	40-50	%	tuku).	Naproti	
tomu	pangasius	a	tilapie	mají	nízký	obsah	omega-3	MK.

 
Bílkoviny
Bílkoviny	ryb	jsou	dobře	stravitelné,	protože	obsahují	nepatrný	podíl	pojivové	(šlachy,	vazy,	chrupavky,	apod.)	tkáně.	
Mají	vysokou	biologickou	hodnotu,	protože	se	snadno	přeměňují	na	bílkoviny	lidského	těla	a	dále	mají	vysoký	podíl	
esenciálních	aminokyselin.

 
Vitaminy
Ryby	zejména	tučné	obsahují	vitaminy	rozpustné	v	tucích	A,	D	a	E.	Dále	obsahují	vitaminy	rozpustné	ve	vodě	niacin,	
B6	a	B12.	Dobrými	zdroji	vitaminů	proto	jsou	např.	sleď,	sardinka,	makrela	či	tuňák.

 
Minerální a stopové prvky 
Svalová	tkáň	ryb	 je	chudá	na	sodík	a	bohatá	na	draslík.	V	porovnání	s	ostatními	potravinami	mají	mořské	ryby	 
vysoký	obsah	prvků	jako	jód	a	selen.	Potřebnou	denní	dávku	jódu	(180-200	µg)	lze	dodat	porcí	150	g	ryb.

Zařaďte do jídelníčku alespoň 2x týdně porci tučné ryby (celkem 300−400 g/týden). Pokud ryby
nekonzumujete, zařaďte místo nich denně lžičku až lžíci rybího oleje (dávkování dle e�kety výrobku, nebo
doporučení lékaře).

Zdroj:	http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/vite-ze-ryby-patri-mezi-nejbohatsi-prirodni-zdroje-vita-
minu?highlightWords=ryby;	Bischofová,	S.	–Ruprich,	J.	Centrum	zdraví,	výživy	a	potravin	Brno,	Státní	zdravotní	
ústav	Praha



Velký dík za spolupráci patří mým kolegyním se Státního zdravotního ústavu.

• https://www.vyzivaspol.cz/aminokyseliny/

• https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/co-s-biozeleninou-v-kuchyni?apc=/cz/zelena-domac-
nost/rady-a-navody/co-s-biozeleninou-v-kuchyni&nocache=invalidate&sh_itm=097a9e439b13d71bad72b0ff5
775689b&sel_ids=1

• https://is.muni.cz/th/259109/lf_m/DP_Lusteniny_-_nutricni_a_zdravotni_aspekty.pdf

• http://www.viscojis.cz/vyziva/myty-o-potravinach/349-mleko-pit-i-nepit

• http://www.vyzivaspol.cz/vyziva-a-potraviny-myty-a-realita/myty-o-ovoci-a-zelenine/

• https://www.vyzivaspol.cz/zelenina/

• https://www.bezpecnostpotravin.cz/slozeni-a-vyzivovy-vyznam-ryb.aspx

• https://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/76638.aspx

• https://www.bezpecnostpotravin.cz/ryby-proti-demenci.aspx

• https://www.czso.cz/documents/10180/61565936/2701391802g3.pdf/aa1eba81-b3c7-433f-8d5a-c-
5c789823a80?version=1.0

• Společnost	pro	výživu,	2012

• https://is.muni.cz/th/rfpsf/Bakalarska_prace-text.pdf

• https://www.vyzivaspol.cz/vyzivova-doporuceni-pro-obyvatelstvo-ceske-republiky/

• http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=1684&typ=html

• https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=obsah+v%C3%A1pn%C3%ADku+a+fosforu+v+s%C3%B-
Drech+gajd%C5%AF%C5%A1ek&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjlxIK9vZLnAhXaiVwKHcUmCPYQBSgAe-
gQICBAp&biw=1536&bih=728
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Zajímavosti ze školních jídelen
Autor: Ing. Pavel Ludvík – Jídelny.cz, s.r.o.
 
V	naší	republice	nenajdete	dvě	stejné	školní	jídelny.	Každá	je	něčím	originální	a	každá	něčím	upoutá	–	například	tím,	
jak	vynalézavě	a	netradičně	řeší	neočekávané	a	svízelné	situace.	

 
1. Srovnání velké a mini jídelny
Jsou	jídelny	skutečně	gigantické,	velké,	menší	a	maličké.

K	těm	nejmenším	patří	 jídelna	MŠ	v	Nedašově	Lhotě.	Obec	má	asi	700	obyvatel,	za	jejím	koncem	jsou	již	jen	dva	
kilometry	 serpentin	a	pak	už	 jen	hranice	se	Slovenskem.	V	 jídelně	se	stravuje	26	dětí	 jednotřídní	 školky,	 a	 to	 tam	 
v	tomto	školním	roce	dětí	přibylo.	K	tomu	je	pár	dospělých.	Jídlo	připravuje	paní	kuchařka	s	úvazkem	0,8	a	se	zajištěním	
provozu	pomáhá	vedoucí	s	úvazkem	0,2.	To	je	8	hodin	týdně.	Přitom	jídelníček	připravuje	stejně	dlouho,	jako	kdyby	 
ho	dělala	pro	100	dětí	a	pracovala	na	půl	úvazku.	Když	kuchařka	vaří	polévku,	používá	v	podstatě	stejně	velký	hrnec,	
jako	když	se	u	ní	doma	o	svátcích	sejde	širší	rodina.	Když	připravuje	ve	školce	na	oběd	maso,	necelá	dvě	kila	jí	stačí.

Kuchyň	mají	asi	5x8	m	velkou,	v	ní	plynové	sporáky	s	troubami,	2	ledničky	a	mrazák,	protože	chlazené	maso	jim	
nikdo	nechce	dovézt.	Myčku,	konvektomat,	ani	mikrovlnku	nemají.	Paní	vedoucí	dokázala,	že	jim	spoustu	potravin	
vozí	velkoobchody,	snad	jen	maso	je	výjimkou.	A	pečivo,	nebo	když	něco	chybí,	nakupuje	kuchařka.	Ztlumí	plyn	 
na	sporáku,	odskočí	si	přes	náves	do	prodejny	a	za	10	minut	je	zpět.

Mohlo	by	se	zdát,	že	v	této	jídelně	se	není	čím	inspirovat,	ale	opak	je	pravdou.	Třeba	v	dodržování	spotřebního	koše	
i	nutričního	doporučení	si	vedou	náramně.	A	připravit	 jídelníček,	když	vedoucí	pracuje	8	hodin	týdně,	a	který	dá	
stejně	práce	jako	pro	100	dětí	a	úvazek	0,5	je	kumšt!

 
Školní	jídelna	v	Lovosicích	patří	k	těm	opravdu	velkým.	Připravuje	kolem	1400	jídel	denně,	nejen	pro	žáky,	ale	i	pro	
občany,	zaměstnance	firem,	nebo	pečovatelskou	službu.	Vaří	i	dietní	jídla	a	část	jídel	se	vyváží.	Jejich	varna	má	úcty-
hodné	rozměry	6x23	m	a	pracuje	v	ní	19	osob.	Na	jeden	druh	oběda	objednávají	cca	110-130	kg	masa.	To	v	Nedašově	
Lhotě	by	se	maso	na	oběd	pohodlně	vešlo	do	běžné	nákupní	tašky.

Zatímco	kuchařka	v	Nedašově	Lhotě	si	myje	nádobí	v	dřezu,	tak	v	Lovosicích	na	to	mají	3	myčky	a	vloni	si	pořídili	 
i	myčku	na	černé	nádobí.	Ředitelka	jídelny	to	komentovala	slovy:	„Po	celou	dobu	existence	školní	jídelny,	tedy	52	let,	
se	veškeré	černé	nádobí	u	nás	mylo	ručně,	takže	se	nám	také	stalo,	že	nový	zaměstnanec,	jakmile	uviděl	hromadu	
70	pekáčů,	náhle	onemocněl	a	nebyl	schopný	výkonu	práce.“
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2. Zájem o nová jídla se časem zvyšuje, vytrvejte
Možná	i	vaše	jídelna	podala	dětem	nové	(obvykle	bezmasé)	jídlo	a	byl	o	něho	minimální	zájem,	nebo	ho	většina	
skončila	v	odpadu.	Možná	jste	se	také	nechali	odradit	a	víckrát	jste	to	jídlo	nenabízeli.	V	některých	jídelnách	ho	
ale	zařadí	na	jídelníček	opakovaně.	Zjistili,	že	když	ho	dají	podruhé,	potřetí,	počet	objednávek	se	obvykle	mírně	
zvýší.	Proto	si	u	nových	jídel	vedou	evidenci	objednávek,	a	když	je	jejich	počet	podruhé	vyšší,	začnou	ho	pravi-
delně	nabízet	a	po	2-3	letech	jsou	již	počty	objednávky	slušné.

 
Zkušenosti z Velkého Beranova

Poučný	je	příběh	z	Velkého	Beranova.	Vedoucí	tamní	 jídelny	vypráví:	 „Když	jsem	tady	začínala,	tak	počet	objed-
návek	 lososa	byl	19,	dnes	 je	150.“	To	 je	 téměř	polovina	strávníků.	Malý	počet	objednávek	ale	poprvé	zažili	 také	 
u	 jídel	 jako	 je	 kuře	na	 zelí	 s	 těstovinou,	 rizoto	 z	 tarhoni	 s	 pečeným	kuřecím	stehýnkem,	 kančí	 kýta	na	 šípkové	
omáčce	nebo	některé	těstovinové	saláty:	s	tuňákem,	s	tofu,	s	hermelínem…	

Časem	zjistili,	že	nové	jídlo	je	třeba	opakovat	4x,	aby	se	ujalo.	Připravují	tam	přes	300	obědů	a	nové	jídlo	má	po-
prvé	poměr	jedničky	a	dvojky	310	:	15.	Podruhé	už	je	to	třeba	285	:	35.	Má-li	jídlo	uvedený	nárůst	objednávek,	příště	 
ho	zařadí	už	na	jedničku.	Odvaha	se	prostě	vyplácí!

 
Zkušenosti z Přibyslavi

To,	že	se	děti	opakovaným	nabízením	bezmasých	obědů	dají	naučit,	dokumentují	následující	čísla	ze	ŠJ	v	Přibyslavi.	
Vaří	tam	430	obědů	a	z	nich	na	podzim	2019	měli	tento	počet	dvojek:

Zapečené	těstoviny	s	kousky	rajčat	a	sýrem,	bílý	jogurt	s	ovesnými	vločkami	a	semínky	-	134	porcí

Kuřecí	maso	s	gnocchi	a	fazolovými	lusky	a	rajčaty	-	90	porcí

Cuketa	plněná	mletým	masem,	brambor	-	50	porcí

Zapečený	celer	se	šunkovým	salámem,	smetanou	a	sýrem,	brambor,	zeleninový	salát	-	55	porcí

Tuňák	s	celozrnnými	těstovinami	a	jarní	zeleninou	-	51	porcí

Obilné	karbanátky	s	bramborem	-	50	porcí.

 
Zkušenosti ze Žamberka

Dlouholetá	vedoucí	ŠJ	Žamberk	své	zkušenosti	shrnuje	takto:	„Každou	chvilku	zařazujeme	do	jídelníčku	novinku	
–	neznámé	jídlo.	Spíše	si	tyto	novinky	dají	dospělí	strávnici	než	děti,	ty	se	neznámých	jídel	často	bojí.	A	pokud	chci	
s	nějakým	jídlem	uspět,	musím	ho	nabízet	opakovaně	a	také	nesmí	být	vedle	něho	jídlo,	jako	je	řízek	nebo	dukátové	
buchtičky.	Tyto	novinky	si	obvykle	dá	3-10	%	dětí.	Než	se	zájem	zvedne,	trvá	to	tak	4x	–	5x.“

 
3. Nezájem o bezmasá jídla řešit oklikou a s vtipem
Školní	jídelna	Vizovice	se	snaží,	podobně	jako	ostatní,	zařazovat	do	jídelníčku	nová	bezmasá	jídla.	V	roce	2019	
připravili	jako	novinku	čočkové	ragú	s	těstovinami	a	většina	ho	skončila	v	odpadu.	Vedoucí	jídelny	se	to	nezdálo,	
protože	těstoviny	jsou	u	dětí	ve	velké	oblibě.	Zkusili	to	znovu,	ale	v	trochu	jiné	úpravě:	ragú	pomleli,	vmíchali	ho	
do	těstovin	a	jen	trochu	ragú	přidali	na	talíř	bokem,	jak	při	prvním	pokusu.	Zájem	byl	podruhé	vyšší	a	množství	
zbytků	menší.

Je	to	jen	jedna	z	variant,	 jak	se	jídelny	snaží	eliminovat	nezájem	o	nové	jídlo:	někde	to	řeší	 jeho	obměnou,	 jinde	
jiným	 technologickým	postupem	 (třeba	 rozmixováním),	nebo	 jiným	způsobem	servírování.	Určitě	si	pamatujete	 
na	rozpaky,	když	se	objevily	luštěninové	mouky.	A	dnes	je	všechny	jídelny	dávají	do	omáček	a	šťáv.	Někde	dokonce	
v	takové	míře,	jak	se	pochlubila	vedoucí	z	Hradce	Králové:	„Na	zahuštění	hovězího	guláše	jsme	použili	pouze	cizr-
novou	mouku	a	nikdo	to	nepoznal.“
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4. Jak řešit výběr k rybě nebo luštěninám
V	řadě	školních	jídelen	začali	před	lety	vařit	dvě	jídla,	aby	děti	měly	na	výběr.	Jenže	jak	sestavit	obědové	menu,	 
když	jsou	ten	den	v	plánu	ryby,	nebo	luštěniny	nebo	nějaké	nepopulární	jídlo?	

Když	dali	k	rybě	jako	druhé	jídlo	nějaké	maso,	šla	většina	dětí	na	maso.	Když	dali	k	rybě	jako	druhé	jídlo	jinou	rybu,	
nebo	luštěniny	či	dušenou	zeleninu,	děti	si	stěžovaly,	že	si	nemají	z	čeho	vybírat.

V	některých	jídelnách	vymysleli	tento	postup:	v	dny,	kdy	je	ryba	nebo	luštěniny,	vaří	jen	jedno	jídlo	a	na	výběr	prostě	
není.	A	aby	to	strávníkům	nebylo	líto,	tak	v	jídelně	ve	Žďáru	nad	Sázavou,	kompenzovali	toto	omezení	tím,	že	počet	
dnů,	kdy	vaří	na	výběr	zvýšili	ze	3	na	4	dny	v	týdnu.

 
5. Dresink zvyšuje zájem dětí o ryby
V	 jedné	školní	 jídelně	v	Praze	měli	před	časem	podobné	problémy	se	zájmem	o	 rybí	 jídla	 jako	asi	 všude	 jinde.	 
Vedoucí	si	však	všimla,	že	děti	projevují	velký	zájem	o	dresinky.	A	když	jí	jedna	firma	nabídla	praktické	dávkovače	 
i	 s	 potřebnými	náplněmi,	 neváhala.	K	 rybám	a	dalším	pokrmům	začali	 nabízet	dresinky	 z	mléka/jogurtu,	 nebo	
kečup	a	hořčici.	Děti	si	je	mohou	samostatně	nabrat	za	pomoci	dvou	dávkovačů	v	chladicí	vitríně,	a	protože	zájem	
o	dresinky	byl	opravdu	velký,	do	vitríny	přidali	ještě	gastronádobu	s	dalším	dresinkem.	Podle	vedoucí	jídelny	to	při-
spívá	k	většímu	zájmu	o	některé	méně	populární	pokrmy.

 
6. Dietní svačiny
Dietní	obědy	se	připravují	v	mnoha	jídelnách,	v	některých	se	ale	pustili	i	do	dietních	svačin.	Např.	v	jídelně	ZŠ	Osvo-
bození	v	Šumperku.	Tam	přišla	nová	paní	vedoucí	s	kvalifikací	nutriční	terapeutky,	viděla,	že	v	jídelně	se	připravují	
bezlepkové	obědy	a	zjistila,	že	některé	děti	s	celiakií	by	měly	zájem	i	o	bezlepkové	svačiny.	A	tak	chtěla	i	jim	vyhovět.

Co	ale	dětem	na	BLP	svačinu	dávat?	Připravují	 ji	většinou	jako	BLP	variantu	běžné	svačiny	(pomazánka,	šunka,	
sýr,	máslo,	vejce,	jogurt,	tvaroh,	džem)	a	přidávají	k	ní	jen	BLP	pečivo.	Když	bylo	na	svačinku	sladké	pečivo,	vedoucí	 
ho	chtěla	také	objednat	v	BLP	formě,	jenže	zjistila,	že	jeho	cena	je	příliš	vysoká.	V	takovém	případě	kuchařka	při-
praví	sladkou	kaši,	jogurt,	ovocnou	přesnídávku	apod.	

Jenže	po	nějakém	čase	kuchařky	rozšířily	sortiment	o	vlastní	slané	pečivo	(záviny,	pizzy...).	Jak	toto	připravit	pro	ce-
liaky?	Vedoucí	vymyslela,	že	jako	BLP	svačinu	připraví	třeba	obložený	suchar:	4	plátky	sucharu	namazané	máslem,	
1,5	dkg	šunky,	1/2	vejce	a	dozdobeno	zeleninou.

Určitě	vás	bude	zajímat,	jak	v	Šumperku	vychází	cena	těchto	svačin.	Cenu	účtují	BLP	strávníkovi	stejnou	jako	všem	
ostatním.	Pro	přípravu	těchto	svačin	používají	přirozeně	bezlepkové	potraviny,	např.	křehké	plátky	rýžové,	sojové,	
pohankové,	Knupsy,	 kukuřičné	křupky,	 kukuřičné	 lupínky.	Vše	 je	 cenově	adekvátní,	 takže	cena	BLP	svačin	není	
významně	vyšší.	Počet	svačin	vychází	z	počtu	dětí	s	celiakií,	v	předchozích	letech	byly	dvě,	v	tomto	školním	roce	
je	jedna.

 
7. Zahraniční kuchyně inspirovaná cizinci
Ve	 školní	 jídelně	 ve	 Valašských	 Kloboukách	mají	 velmi	 vynalézavou	 paní	 vedoucí,	 který	 ve	 školním	 stravování	 
hledá	nové	a	netradiční	cesty.	Když	například	připravuje	nějaký	den	mezinárodní	kuchyně,	tak	se	nespokojí	s	tím,	 
že	připraví	jídlo	podle	zahraničních	receptů.	Snaží	se,	aby	žáci	měli	z	jídla	skutečně	autentický	zážitek.

Například	k	přípravě	těchto	dnů	začala	zvát	rodiče	žáků,	kteří	 jsou	 jiné	národnosti.	Zjistila,	že	dokáží	navrhnout	
zajímavé	recepty,	předat	kuchařkám	výborné	zkušenosti	nebo	poradit	vhodné	kontakty.

Poprvé	se	tak	stalo	při	Dnu	vietnamské	kuchyně	v	únoru	2019.	Do	školy	chodí	sourozenci,	jejichž	rodiče	provozují	
ve	městě	vietnamské	bistro.	Ti	zkontaktovali	své	známé	a	doporučili	3	profesionální	kuchaře	–	Vietnamce	–	kteří	celé	
menu	za	pomoci	kuchařek	připravili:

nudlová	polévka	(z	pomalu	taženého	kuřecího	vývaru)

1.	smažené	rolky	plněné	směsí	masa,	hub	a	zeleniny

2.	restované	nudle	s	kuřecím	masem
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Jídla	měla	velký	ohlas,	kuchyně	byla	vyzdobená	vietnamskými	vlaječkami,	strávníci	užasle	pozorovali	vietnamské	
kuchaře	a	kuchařky,	dokonce	od	nich	pochytili	pár	vietnamských	slovíček.

 
V	dubnu	2019	jídelna	pořádala	Den	francouzské	kuchyně,	na	němž	spolupracovala	maminka	3	strávníků	pocháze-
jící	z	Francie.	Pomohla	s	výběrem	menu	i	s	jeho	přípravou	a	výdejem.
Předkrm	ze	zelených	oliv	na	nakrájené	bagetě
Zeleninová	krémová	polévka	s	krutonky
1.	Kachna	na	pomerančích	a	bramborová	kaše
2.	Cibulový	koláč,	hlávkový	salát	s	francouzským	dresinkem
Dezert:	sladký	citrónový	koláč
V	jídelně	nechyběla	slavnostní	výzdoba,	francouzská	trikolóra	a	vlaječky,	příjemná	francouzská	hudba.	Akce	v	jídelně	
byla	rovněž	propojena	s	vyučováním,	zážitek	z	netradičního	oběda	byl	o	to	silnější.	Zážitkem	byl	oběd	i	pro	6	kont-
rolorů	ČŠI,	kteří	právě	prováděli	inspekci	školy,	a	všichni	byli	nadšení.

 
8. Vaříme bez objednávek aneb věštění z křišťálové koule
Byla	nebyla	 jedna	jídelna	v	České	Skalici,	kterou	dlouho	provozovaly	velké	gastronomické	firmy.	Po	 letech	došla	
radním	z	toho	města	trpělivost	a	rozhodli	se,	že	 jídelnu	bude	město	provozovat	samo	a	vytvořili	k	 tomu	vlastní	
příspěvkovou	organizaci.	Jenže	pak	si	také	uvědomili,	že	strávníci	jsou	zvyklí	na	výběr	ze	třech	jídel,	že	si	nemusí	
nic	dopředu	objednávat	a	na	to,	že	spotřební	koš	se	až	tak	nemusí	dodržovat.	Proto	dali	novému	vedení	 jídelny	
podmínku,	že	jídelna	musí	pokračovat	v	systému	bez	objednávek	a	v	nabídce	3	jídel.

Nový	ředitel	věděl,	jak	na	to.	V	jídelně	nyní	připravují	kolem	500	obědů,	napůl	děti,	napůl	učitelé	a	cizí	strávníci.	Vaří	
3	jídla,	která	musí	nabízet	po	většinu	výdejní	doby,	teprve	20	min	před	koncem	výdeje	může	jídelna	nabídku	snížit	
pouze	na	2	 jídla.	A	počet	porcí?	Ten	stanovují	 kvalifikovaným	odhadem,	porcí	 připravují	méně	a	 teprve	během	 
výdeje	podle	potřeby	dovařují,	samozřejmě	k	tomu	musí	mít	vhodné	technologické	vybavení.

Takže	strávníci	jsou	spokojení,	zaměstnanci	jídelny	už	méně,	protože	odhadnout	zájem	o	jednotlivá	jídla	je	pěkná	
fuška	 a	 také	 nemají	 žádné	 přestávky	mezi	 jednotlivými	 špičkami,	 jídla	musí	 dovařovat.	 A	 to	 je	 konec	 příběhu.	 
Ale	vlastně	ne.

Tyto	obědy	bez	objednávek	se	v	některých	městech	a	školách	tak	 líbily,	že	 je	chtěli	mít	 také.	Např.	v	 jídelně	ZŠ	 
v	Havlíčkově	Brodě:	ta	sice	má	objednávkový	systém,	ale	děti	si	při	objednávce	nevybírají,	co	by	chtěly.	To,	zda	zvolí	
jedničku	nebo	dvojku,	se	rozhodnou	až	u	okénka	podle	momentální	situace.

A	jak	tam	jídla	připravují?	Vedoucí	jen	sdělí	hlavní	kuchařce	objednaný	počet	obědů	a	ona	ho	už	podle	zkušenosti	
rozdělí	mezi	1	a	2.	Řídí	se	přitom	také	pečlivou	evidencí	vydaných	porcí	toho	kterého	jídla	v	předchozích	měsících.

 
9. Omezujeme plýtvání potravinami
Bohumil	Kolář:	„Většinou	vyšší	životní	úroveň	bez	skromnosti	vede	k	plýtvání.“

Před	časem	se	v	naší	zemi	rozjela	kampaň,	aby	se	omezilo	plýtvání	jídlem.	Zasáhla	i	školní	jídelny	a	některé	již	pro-
vádějí	praktické	kroky	k	tomu,	aby	množství	odpadu	snížily.

Ve	ŠJ	Dobřany	měli	před	2	lety	1800	kg	odpadu	za	měsíc	a	to	jim	připadalo	hodně.	Rozhodli	se,	že	toto	množství	
sníží.	Provedli	větší	osvětu	u	žáků	i	u	rodičů.	Marně.	Poprosili	o	pomoc	pedagogický	dozor,	aby	děti	více	motivoval	 
k	dojedení	obědu.	Výsledek	byl,	ale	chabý.	Hlavně	však	zjistili,	že	by	děti	v	jídelníčku	ocenily	více	moučníků,	takže	
jim	navrhli	dohodu:	když	snížíte	odpad	z	nedojedených	obědů,	za	ušetřené	peníze	bude	více	moučníků.	V	druhém	
roce	projektu	se	jim	množství	odpadu	skutečně	již	snižuje.

Podobný	problém	nedal	spát	vedoucí	jídelny	v	ZŠ	Valašské	Klobouky.	Tam	ho	také	měli	hodně.	Na	podzim	2019	
proto	na	týden	zavedli	zkušebně	pravidlo,	že	dítě,	které	vrátí	prázdný	talíř,	dostane	VIP	kartu.	Ta	ho	další	den	oprav-
ňuje	k	tomu,	že	nemusí	čekat	na	oběd	ve	frontě	a	dostane	ho	přednostně	u	okénka.	Podávají	tam	asi	500	obědů,	
jeden	týden	akce	platila	pro	starší	děti,	jeden	pro	mladší	děti.	Na	2.	stupni,	kde	se	stravuje	kolem	250	žáků,	rozdávali	
v	průměru	80	kartiček	denně,	a	zbytků	bylo	o	třetinu	méně.	Na	1.	stupni	bylo	kartiček	kolem	150,	občas	dokonce	
chybělo	a	zbytků	bylo	minimum.	Tuto	akci	nebudou	organizovat	průběžně,	jen	občas.

Rovněž	zkusili	dávat	razítko	za	snězenou	dýňovou	polévku	a	to	děti	použily	ve	školní	soutěži.
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10. Někteří ředitelé a zřizovatelé dokáží jídelnu bránit
Také	bojujete	se	svým	ředitelem	nebo	starostou?	Ne	všichni	jsou	však	stejní,	třeba	vás	potěší,	že	někteří	se	dokáží	
postavit	na	obranu	jídelny.	Poslechněte	si	příběh,	který	se	stal	ve	Žďáru	nad	Sázavou.

 
Žďár nad Sázavou

Někteří	 strávníci,	 zejména	 učitelé	 a	 rodiče,	 si	 začali	 stěžovat,	 že	 jim	 v	 jídelně	 nechutná,	 že	 nejsou	 spokojeni	 
se	skladbou	jídelníčku	a	jako	důvod	byl	označen	spotřební	koš.	Stížnostmi	se	začal	zabývat	ředitel	školy	Ivo	Kuttel-
wascher.	Vyslechl	všechny	strany,	přidal	vlastní	poznatky,	protože	na	oběd	do	jídelny	pravidelně	chodí,	diskutovalo	
se	 i	ve	stravovací	komisi.	Závěrečné	stanovisko	zveřejnil	 ředitel	na	 internetových	stránkách	školy.	Uvedl	v	něm,	 
že	„všichni	ve	školních	jídelnách	dělají,	co	mohou,	aby	ze	surovin	a	daného	rozpočtu	uvařili	co	nejlépe	-	tudíž	co	nej-
kvalitněji	a	nejchutněji.“

 
Ředitelé	 škol	 se	 o	 školní	 jídelny	 příliš	 nestarají	 a	 většinou	nerozumějí	 problémům,	 které	musí	 vedoucí	 školních	
jídelen	řešit.	Znáte	to	také?	V	článku	vám	přinášíme	důkaz,	že	výjimky	existují.	Přečtěte	si	rozhovor	s	panem	ředi-
telem,	který	školní	jídelně	věnuje	velkou	pozornost,	rozumí	jí	a	hlavně	za	ní	stojí.

Kladný vztah ředitele ke školnímu stravování

Článek byl uveřejněn 4.12.2019 na www.jidelny.cz

 
Když	redakce	portálu	domlouvala	návštěvu	ve	školní	jídelně	3.	ZŠ	v	Žďáru	nad	Sázavou,	její	vedoucí	Helena	
Urbánková	chtěla,	aby	na	schůzce	byl	přítomen	i	ředitel	školy.	Namítali	jsme,	že	je	to	zbytečné,	protože	 
ředitelé	obvykle	nerozumějí	problémům,	o	kterých	jsme	chtěli	diskutovat.	Paní	vedoucí	ale	rozhodně	pravila:	 
„To	byste	se	divili,	náš	ředitel	jídelně	rozumí	velmi.“

O	vztahu	tamního	ředitele	Mgr.	Ivo	Kuttelwaschera	ke	školnímu	stravování	svědčí	jeho	vzkaz	rodičům	 
umístěný	na	internetových	stránkách	školy:

„Mnoho	hodin	jsem	strávil	debatou	na	téma	kvalita	a	chuť	ve	školní	jídelně.	Ať	už	v	roli	ředitele	školy,	 
strávníka,	rodiče	či	předsedy	spolku	rodičů.	Téma,	se	kterým	jistě	ještě	mnoho	hodin	strávím.	Můj	výstup	 
z	těchto	debat	je	jednoduchý	–	všichni	ve	školních	jídelnách	dělají,	co	mohou,	aby	ze	surovin	a	daného	 
rozpočtu	uvařili	co	nejlépe	–	tudíž	co	nejkvalitněji	a	nejchutněji.	Ze	školní	kuchyně	kupodivu	není	nic,	 
co	bych	nemusel,	vím,	z	čeho	se	vaří.“

Takový	postoj	ředitele	rozhodně	není	běžný	a	tak	portál	Jídelny.	cz	přivítal,	že	ředitel	3.	základní	školy	 
ve	Žďáru	byl	ochotný	na	toto	téma	poskytnout	rozhovor.

 
Stížnosti strávníků na stravování ve školní jídelně

O vás je známo, že jídelně věnujete velkou pozornost. Proč?

Školní	jídelna	je	součástí	školy	a	myslím	si,	že	pobyt	dítěte	ve	škole	není	jenom	o	jeho	vzdělávání,	 
ale	i	o	jeho	tělesném	a	duševním	vývoji,	ke	kterému	by	jídelna	měla	přispívat.

 
V minulosti jste tady řešil stížnosti některých strávníků, kterým se stravování ve vaší školní jídelně 
nezamlouvalo.

Zastávám	názor,	že	v	jídelně	se	vaří	pro	děti,	podle	receptů	pro	děti	a	dochucuje	se	vzhledem	k	dětem.	Dospělí	
buď	tu	stravu	přijmou,	jaká	je,	nebo	ať	si	najdou	nejbližší	restauraci	a	tam	ať	si	točí	těch	pět	jídel	pořád	dokola.

Mezi ty dospělé zahrnujete pouze cizí strávníky, nebo i učitele?

Učitele	samozřejmě	také.	Ti	si	také	stěžovali,	ale	nakonec	respektovali	přístup,	který	k	tomu	mám.	 
Je	to	každého	volba,	jestli	chce	chodit	do	školní	jídelny,	nebo	někam	jinam.
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Přibyslav 

Mezi	 řediteli,	 kteří	 činnost	školní	 jídelny	 respektují	 a	uznale	 ji	 hodnotí,	 patří	 i	Petr	Adam,	 ředitel	ZŠ	v	Přibyslavi.	 
V	 rozhovoru	 řekl:	 „Mně	 by	 bylo	 vnitřně	 nepříjemné,	 kdyby	 přišla	 kuchařka	 a	 říkala	mi,	 jak	mám	 učit	 němčinu.	 
Podobně	 si	 já	 nedovolím	 říct,	 jak	 oni	mají	 vařit.	 Oni	mají	 praxi,	mají	 své	 know	how,	mají	 svůj	 přístup	 a	 člověk	 
k	tomu	tak	musí	přistupovat	a	respektovat	je.	Jsem	ale	rád,	když	sem	můžu	přijít	s	nějakou	myšlenkou,	s	námětem.	 
Ale	na	jeho	realizaci	je	potřeba	vždy	čas,	nikdy	jsem	nepřišel	s	tím,	že	se	v	jídelně	něco	musí	dělat	jinak	a	hned,	spíš	
tak,	že	se	něco	může	zavést	a	postupně.	Jsem	rád,	že	tady	mám	takovou	paní	vedoucí	a	takový	tým	kuchařek.“

 
 

Kvůli stížnostem jste před časem dokonce založili stravovací komisi.

Vaříme	i	pro	sousední	školu,	máme	650	obědů	a	400	jich	vozíme	vedle.	Tím	pádem	máme	na	triku	nejen	
naše	rodiče,	ale	i	rodiče	sousední	školy.	To	už	je	velké	množství	strávníků	a	zavděčit	se	všem	není	jedno-
duché.	Někteří	nechtěli	přijmout	styl,	jak	jídelna	funguje.	Takže	jsme	vytvořili	stravovací	komisi.	Je	v	ní	paní	
vedoucí,	já,	z	každé	školy	jeden	učitel	a	jeden	zástupce	rodičů.	Sešli	jsme	se,	povídali	jsme	si	o	pestrosti	
stravy	a	možnostech	výběru.	Rodičům	se	zdálo,	že	by	výběr	mohl	být	větší.	Domluvili	jsme	se	s	paní	 
vedoucí,	že	výběr	jídel	uděláme	aspoň	2-3x	týdně	a	celé	denní	menu	bude	postavené	tak,	aby	děti	nemohly	
utíkat	ze	spotřebního	koše.	Výběr	jídel	máme	každý	den,	pouze	když	jsou	luštěniny	nebo	ryby,	tak	ne.	 
Sestavit	takový	jídelníček	je	pro	vedoucí	složitější,	ale	zatím	se	jí	to	daří.

 
To situaci uklidnilo?

Zlepšení	stavu	je	významné.	Od	rodičů	sice	zůstaly	stížnosti	minimální,	ze	strany	pedagogického	sboru	 
je	ale	více	spokojenosti,	protože	mají	více	dnů	s	výběrem.	A	pokud	nechtějí,	tak	na	oběd	nemusí	chodit.

 
Jak stmelovat tým zaměstnanců školy?
Někteří ředitelé školy se o jídelnu příliš nestarají, její personál skoro nechápou jako své podřízené.  
Jak je to u vás?

Jsou	to	právoplatní	zaměstnanci	školy.	Kuchařka,	uklízečka,	školník	jsou	lidi,	bez	kterých	by	škola	 
nemohla	fungovat.	Je	to	prostě	jeden	velký	tým,	je	nás	v	něm	70	a	je	jedno,	jestli	jich	10	chodí	v	bílém	
plášti,	nebo	5	v	puntíkatém	oděvu…

 
Snažíte se ten tým nějak budovat, stmelovat?

Děláme	společné	setkání,	kde	se	všichni	sejdeme,	na	Den	učitelů,	na	Vánoce,	ale	hlavně	se	snažíme	 
pracovat	s	rozumným	lidským	přístupem.	Sednout	si,	probrat,	co	je	potřeba,	děláme	také	porady	 
s	výměnou	názorů	a	zkušeností,	co	by	třeba	tady	v	jídelně	bylo	potřeba	změnit.

 
Máte vy s vedoucí jídelny nějakou pravidelnou poradu?

Vídáme	se	jednou	za	měsíc	na	poradním	sboru,	protože	paní	vedoucí	je	členem	rozšířeného	vedení	školy.	
Každý	měsíc	škola	plánuje	nějaké	aktivity	a	snažíme	se	do	nich	zapojit	i	jídelnu.	Občas	zkusíme	propojit	 
to,	co	se	děje	ve	škole,	s	jídelním	lístkem.	Jinak	jsou	tady	v	jídelně	průběžně	pracovní	porady	s	kuchařkami.

 
Takže když pořádáte nějakou akci, tak jídelna o tom v předstihu ví a může přizpůsobit jídelníček?

My	akce	plánujeme	vždycky	měsíc	dopředu.	Takže	když	ta	možnost	je,	ona	vždycky	není,	tak	vedoucí	 
má	možnost	zareagovat.
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Lovosice

Nejdramatičtější	příběh	pochází	z	Lovosic,	 kde	mají	městskou	školní	 jídelnu,	v	níž	obědvají	nejen	žáci,	 studenti	 
a	učitelé,	ale	také	řada	obyvatel	města.	Na	jaře	2019	si	tam	někteří	strávníci	na	jídlo	stěžovali.	Do	jídelny	však	chodí	
na	oběd	i	řada	zaměstnanců	Městského	úřadu	a	ti	nepovažovali	uvedené	stížnosti	za	opodstatněné.	Protože	však	
jídelnu	navštěvuje	velká	část	obyvatel	města,	začala	situaci	řešit	samotná	radnice.

Ivana	Kocánková	ze	sekretariátu	starosty	řekla:	„Já	osobně	si	jídlo	v	jídelně	nevyberu	jen	minimálně	a	to	většinou,	
když	je	na	jídelníčku	klasika,	jako	jsou	knedlíky.	V	průměru	chodím	tak	3x	týdně,	víckrát	ne,	většinou	pro	nedostatek	
času.	Jinak	bych	chodila	každý	den.	Nejraději	mám	zapečenou	cizrnu,	musaku	s	lilkem,	lososa	na	zeleném	pepři,	
sójové	maso	po	čínsku	nebo	lasagne.	Skvělé	jsou	polévky.“	

V	jídelně	už	mnoho	let	obědvá	i	místostarosta	Vladimír	Šuma:	„Jídlo	mi	tam	velice	chutná,	jsem	spokojen	s	nabídkou,	
velkostí	porcí	i	s	kvalitou	stravy.	Výtečné	jsou	také	zákusky	v	podobě	tvarohů	a	různých	krémů	a	saláty,	které	mají	
vždy	skvělou	zálivku.	Vyberu	si	4x	v	týdnu.“

Radnice	začala	jídelnu	bránit.	V	městských	novinách	zveřejnila	názory	svých	představitelů.	Publikovala	stanovisko	
odborníka,	o	článek	o	školním	stravování	požádala	i	portál	Jídelny.cz.	Dokonce	naplánovala,	že	obyvatelé	budou	 
v	městských	novinách	postupně	seznamováni	s	principy,	kterými	se	školní	stravování	řídí.

Tímto	způsobem	se	lovosická	radnice	postavila	za	svou	jídelnu	a	přejeme	vám,	aby	se	tak	choval	i	obecní	či	městský	
úřad	u	vás.

Jak se dozvíte o naší další akci?
Přihlaste se k odběru pozvánek a novinek a hned budete v obraze.
Včas získáte aktuální informace o plánovaných akcích.

Více na www.jidelny.cz
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Jak se dozvíte o naší další akci?
Přihlaste se k odběru pozvánek a novinek a hned budete v obraze.
Včas získáte aktuální informace o plánovaných akcích.

Více na www.jidelny.cz

Kurz pro nové vedoucí školních jídelen a ředitele 
školského zařízení - stravovacího provozu 

Kurz pro ředitele je akreditován MŠMT č.j.: MSMT- 15605/2019-2-557

JSTE NOVÁ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY?
Pak právě pro Vás je určen tento kurz.

Naučíme Vás, co je důležité nezanedbat  
při převzetí jídelny, aby vše bylo na 100%.

Více na www.jidelny.cz/novevedouci

Máte zájem o kurz? 
Napište nám na info@jidelny.cz. 

Přejeme Vám krásné dny a těšíme se na shledání s Vámi!

Co se na kurzu dozvíte?

• Hygiena a bezpečnost stravovacího provozu – na co se zaměřit

• Kontrola ekonomiky provozu

• Jak na řízení školní jídelny

• Co to je kvalita stravovacího provozu

• Nejdůležitější legislativa pro stravovací provozy
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·Moderní varný a udržovací systém +420 602 725 999
info@montycon.cz

www.montycon.cz·Multifunkční pánve a míchací kotle

V kuchyních pracují hlavně ženy!
Chcete usnadnit jejich namáhavou práci
a zároveň snížit náklady?
Konvektomaty s patentovaným „uzavřeným systémem“
a zasouvacími dveřmi. Německá kvalita s tradicí od roku 1976. 

10.20
(11xGN 2/1)

nebo
(22xGN 1/1)

12.20
(12xGN 2/1)

nebo
(24xGN 1/1)

6.20
(7xGN2/1)

nebo
(14xGN 1/1)

6.10
(7xGN 1/1)

10.10
(11xGN 1/1)

20.10
 (20 x GN 1/1)

20.20
 (20xGN 2/1)

nebo
(40xGN 1/1)

Jak zajistit bezpečnost pokrmů?
Od vytažení z trouby až do doby expedice.

Teplota pokrmů nesmí klesnout po dokončení tepelné úpravy 
pod zákonem stanovenou kritickou teplotu +60 oC.
Technologie Halo Heat americké fi rmy ALTO-SHAAM obklopuje pokrmy, které potřebujete 
tepelně upravit, dohotovit nebo udržet před expedicí rovnoměrným šetrným sálavým teplem. 
Systém je tak šetrný, že se nemusíte obávat, že dojde ke spálení nebo vysušení pokrmů.

Základem všech produktů je totiž voda. Je-li voda při tepelné úpravě nebo uchová-
vání jednou ztracena, nemůže již být nahrazena ani dodatečným přidáním vody 
nebo páry. Tepelnou úpravou, dohotovením a udržením v HALO HEAT 
zařízeních si produkt uchová větší množství tekutin, dochází 
k menším ztrátám na váze a tudíž k lepšímu přijetí 
produktu zákazníkem, k lepšímu vzhledu a chuti.

  bez ventilátoru a bez vysychání
  zachovává konzistenci pokrmu
  zvyšuje dobu životnosti pokrmu
   zachovává u pokrmu obsah vody,

proteinů, vitamínů a minerálů
   žádné přidávání vody, 

žádný odpad
   mobilní na kolečkách, 

jen na 230 V (nízký příkon 1-2 kW)
   průměrná spotřeba energie 

jen cca 16% z příkonu

jen na 230 V (nízký příkon 1-2 kW) 10x GN 1/1- 65 mm 16x GN 1/1- 65 mm 32x GN 1/1- 65 mm6x GN 1/1- 65 mm

Nízkoteplotní Halo Heat udržovací skříně
jen 1 kW příkon jen 2 kW příkon

10.20 12.206.206.10 10.10 20.10 20.20

výška jen1,4 m

jednoduché ovládání bez nastavování vlhkosti
nižší spotřeba energie
kratší časy pečení
zasouvací dveře pro více místa a bezpečí v kuchyni


