
Hodnocení jídelníčků za měsíc prosinec 2015 a leden 2016 
 

Jídelníček za měsíc prosinec 2015: 

V prosinci bylo 16 stravovacích dnů namísto obvyklých 20 dnů, což bylo zohledněno. 

Dokázali jste zohlednit a naplnit “prioritní body” z našeho hodnocení za listopad 2015: 

o bylo zařazeno více druhů obilných zavářek do polévky (tarhoňa, pohanka, 
krupky, jáhly, bulgur, vločky) 

o k dopolední přesnídávce i odpolední svačině bylo vždy zařazeno ovoce nebo 
zelenina (různé druhy – chválíme!) 

o u svačinek a přesnídávek bylo nabízeno vícezrnné, žitné a speciální pečivo 
o u hlavních jídel byla zařazena čerstvá zelenina 6x v měsíci (doporučeno je 8x při 

počtu 20 stravovacích dnů) 

Pozitivní je, že denně je kromě uvedeného sladkého nápoje nabízen neslazený nemléčný 
nápoj; mléko 

U přesnídávek a svačin pro MŠ lze velmi pozitivně hodnotit pestrost nabídky různých 
pomazánek. 

Jídelníček za měsíc prosinec je dle kritérií hodnocení výborný. 
  
  

Návrh jídelníčku na měsíc leden 2016: 

V lednu je 20 stravovacích dnů. 

Obědy, nápoje: 

o pestrá je nabídka luštěninových a zeleninových polévek 
o jsou zařazeny obilné zavářky do polévek  v doporučené četnosti 
o kombinace polévek a hlavních jídel je vhodná 
o ve vhodné četnosti jsou v nabídce: ryby, drůbež a králík, luštěniny, čerstvá i 

tepelně upravená zelenina 
o není překračována maximální četnost sladkých jídel a houskových knedlíků 
o nadále je pozitivní denní nabídka neslazeného nemléčného nápoje 

Přesnídávky a svačiny:  

o ve vhodné četnosti jsou v nabídce různé zeleninové a luštěninové pomazánky, 
rybí pomazánky 

o zařazeny jsou obilné kaše (jáhlová, krupicová) 
o vždy je zařazeno ovoce či zelenina  
o není podávána uzenina a paštika 

Celkově je návrh jídelníčku na měsíc leden 2016 hodnocen dle kritérií nutričních 
doporučení jako výborný. 

  



Doporučení: 

o nadále vytrvat v nastaveném trendu doporučení z měsíce listopadu 2015, zejména: 
o dosahovat  doporučené četnosti zeleninových polévek 12x za měsíc 
o dosahovat doporučené četnosti v nabídce čerstvé zeleniny (min. 8x za měsíc) u 

hlavních jídel 
o zařazovat bezmasá jídla s plnohodnotnou bílkovinou (např. přidáním mléka, sýra, 

mléčného výrobku, vejce, či kombinací luštěnin s obilovinami nebo luštěnin s 
bramborami) 

o u přesnídávek a svačin nabízet celozrnné, vícerzrnné, žitné  druhy pečiva včetně 
chleba. 

 


