
Jídelníček 
1.2.  

1. týden 
Změna jídelníčku vyhrazena. 

Strava je určena k okamžité spotřebě. 
 

3.2. – 7.2. 
1. týden 

 
pondělí pom.rybí s vejci, chléb,zelenina,bílá káva (1,3,4,7) 
  3.2.  ovoce, ovocný čaj 
  polévka cizrnová (1,7) 
  žemlovka s tvarohem a jablky,mošt (1,3,7) 
  chléb s pom. máslem,okurka, šv.čaj (1,7) 
 
úterý  pom. Krtečkova,tmavý chléb,zelenina,horká čokoláda (1,7) 
   4.2.  ovoce, čaj se zázvorem 
  polévka gulášová (1,7) 
  krůtí plátek na česneku,br.kaše,rajský salát s jogurt. 
  zálivkou,čaj s citronem (1,7) 
  sýrový rohlík,ovoce, čerstvé mléko (1,3,7) 
 
středa sýrová pěna,chléb,zelenina, kávové mléko (1,7) 
   5.2.  ovoce,čaj s medem 
  polévka zeleninová s vaječnou mlhovinou (1,3,7,9) 
  králík,br.knedlík,dušené čerstvé zelí,čaj s citronem (1,3,7) 
  křehký ochucený chléb s máslem,ovoce,čaj s mlékem (1,7) 
 
čtvrtek pomazánka z tofu,celozrnná bageta,zelenina,granko (1,6,7) 
   6.2.  čerstvá ovocná přesnídávka s mrkví, šípkový čaj 
  polévka rajská s vločkami (1,3,7) 
  zap. masová haše ,brambory, sal. z červ.řepy s jablky,č.s c. (1,3,7) 
  domácí vanilkový tvaroháček, čaj s citronem (1,7) 
 
pátek  pomazánka topinková,houska,zelenina,kávové mléko(1,7) 
  7.2.  ovoce,čaj s citronem 
  polévka drůbková s kuskusem ( 1,7,9) 
  hovězí na divoko, rýže,dětský bylinný čaj (1,7,9) 
  makovec s jablky a skořicí,  mléko ( 1,3,7) 
 



10.2. – 14.2. 
3. týden 

 
pondělí  pomazánka tuňáková s  lučinou,chléb,zelenina,bílá káva (1,4,7) 
  10.2.  ovoce, čaj se zázvorem 
  polévka rýžová s hráškem (1,7,9,) 
  zap.těstoviny s brokolicí (špenátem) smetanou  a sýrem,    
  salát z čín.zelí, čaj s citr. (1,3,7) 
   rýžový chlebíček s polevou,ovoce,čaj s mlékem (1,3,7) 
 
úterý  budapešť.pomazánka, tm. bageta,zelenina,čerst. mléko(1,7) 
 11.2.  ovoce,dětský bylinný čaj 
  polévka milánská (1,3,7) 
  vepř.roláda,brambory, mrkvový salát s meruňkami,čaj  
  s citronem ( 1,3,7,10 ) 
   chléb se sádlem a pórkem,ovoce, kávové mléko(1,7) 
 
středa obložený chléb vajíčkem a zeleninou,nesquik (1,3,7) 
 12.2.  ovoce,ovocný čaj 
  polévka zeleninová  s pohankou (1,7,9) 
  kuře na paprice,houskový knedlík,čaj s citronem(1,3,7) 
  křehký plátek s máslem,ovoce,šv. čaj (1,7) 
 
čtvrtek pomazánka kuřecí,chléb,zelenina, mléko (1,7,10 ) 
 13.2.  čers. ovocná přesnídávka s ananasem, šíp. čaj 
  polévka  slepičí s nudlemi  (1,3,7,9) 
  rybí filé (losos)zapečené s pórkem,br.kaše,okur.salát,čaj (1,4,7,10) 
  ovocný jogurt, martinky, čaj s citronem (1,7) 
 
pátek  pomazánka sojová,chléb,zelenina,bílá káva (1,3,6,7) 
 14.2.  ovoce, mošt 
  polévka kulajda  (1,3,7) 
  štěpánská pečeně,rýže, obloha,čaj s citr.(1,3,7) 
  veka s mrkvovým máslem, ovoce, vanilkový koktejl (1,7) 
   
   
Makovec: 1 hrnek cukru,1 hrnek mléka,1/2 hrnku oleje,2 vejce,1 vanilkový 
cukr, 1 prášek do pečiva, citr. kůra,špetka soli, 2 a ½ hrnku polohrubé mouky, 1 
hrnek mletého máku, jablíčko.Po upečení se může makovec polít citronovou 
polevou. 



17.2. – 21.2. 
4. týden 

 
pondělí  střapatá houska,zelenina,kapučíno (1,7) 
  17.2.  ovoce, džus 
  polévka hrstková (1,6,7) 
  palačinky s džemem,čaj s citronem (1,3,7) 
  chléb s máslem a pažitkou,kapie,šv. čaj(1,7) 
 
 
úterý  pomazánka brokolicová,chléb,zelenina,čerstvé mléko (1,7) 
 18.2.  ovoce, čaj s medem 
  polévka hovězí s písmenky (1,3,7,9) 
  krůtí holands.mletý řízek ,br. kaše,rajský salát,čaj(1,3,7) 
  kaiserka s pom. máslem, ovoce, jogurtové mléko (1,7) 
 
 
středa pomazánka drožďová, chléb,zelenina,horká čokoláda(1,3,7) 
 19.2.  ovoce,ovocný čaj 
  polévka bramborová  (1,7,9) 
  boloňské špagety se sýrem,červená řepa s jablky,čaj s c.(1,3,7) 
  šlehaný tvarohový krém s pudingem a vanilkou, šípkový čaj(1,7) 
 
 
čtvrtek pom. celerová á la krabí,chléb,zelenina,kávové mléko(1,4,7,9) 
 20.2.  čerstvá ovocná přesnídávka ( banán,jablko,kiwi), šípkový čaj 
  polévka kuřecí s krup.nočky (1,3,7,9) 
  vepř.pečeně(telecí),dušená mrkev,brambory,čaj s citr.(1,7) 
  rohlík s máslem, ovoce, ovocný koktejl (1,7) 
 
 
pátek  pomazánka česneková,chléb, zelenina, mléko (1,7) 
 21.2.  ovoce,  čaj se zázvorem 
  polévka pórková s osm.chlebem (1,7) 
  španělský ptáček,houskový knedlík, čaj s citr.(1,3,7,10) 
  cereální křehký chléb s máslem,ovoce, bílá káva (1,7) 
 
Pomazánka celerová á la krabí pro děti: 
Celer a mrkev jemně nastrouháme, přidáme krabí tyčinky, pomazánkové máslo 
(nebo tvaroh, žervé, lučinu, jogurt, máslo), citronovou šťávu, sůl a vyšleháme. 



24.2. – 28.2. 
5. týden 

 
pondělí pomazánka rybí s cibulkou ,chléb,zelenina, bílá káva (1,7) 
  24.2.  ovoce, dětský bylinný čaj 
  polévka vločková (1,7) 
  koprovka ( křenová ),brambory,vejce,čaj s citronem(1,3,7) 
  mléčné houstičky,ovoce, šv. čaj(1,3,7) 
 
úterý  pom.tvaroh. s mrkví a řap.celerem ,bageta,zelenina,č. mléko(1,7,9) 
 25.2.  ovoce,ovocný čaj 
  polévka  hovězí s rýží (1,7,9) 
  kuře se zeleninou,kuskus,zelný salát s jablky,čaj s c.(1,7,9) 
  chléb s máslem,ovoce, ovocné mléko (1,7) 
 
středa pomazánka čočková, chléb,zelenina, bílá káva (1,7) 
 26.2.  ovoce, mošt 
  polévka minestrone (1,3,7,9) 
  hov.maso na zázvoru, bramb. kaše,rajský salát,čaj s citr.(1,7) 
  ovocný jogurt, ovesné sušenky, čaj s citronem (1,5,7) 
 
čtvrtek pom. z tvrdého sýra,houska,zelenina, mléko (1,7) 
 27.2.  čerstvá přesnídávka s mrkví, šípkový čaj 
  polévka drožďová (1,3,7,9) 
  klopsy v rajské omáčce,rýže,,čaj s citr. (1,3,7) 
  lámankový chléb s máslem,ovoce,šv.čaj (1,7) 
 
pátek  pomazánka šunková,chléb,zelenina, kakao ( 1,7) 
 28.2.  ovoce, ovocný čaj 
  polévka hrachová s krutónky (1,7) 
  rybí  filé zapečené se sýrem,vejci a zeleninou,brambory,míchaný 
  kompot, čaj s citronem (1,3,4,7) 
  vánočka,ovoce, mléko (1,3,7) 
   
 
Pomazánka tvarohová s mrkví a řapíkatým celerem: 250 gr.tvarohu, 150 gr. 
strouhané karotky, 80 gr. strouhaného sýra, 2 stonky řapíkatého celeru, dle 
potřeby špetka soli.  
   
 



 
 
 
 
   
     
  
 
  
   


