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HDM/UH/JlŘ-o1

V Uherském Hrad šti, dne 11.3.2o2o

Vyřizuje:
Jana Jiťíková, tel.: 572 430 725, e-mail: jana.iirikova@khszlin.cz

GJmniázium J.A.Komen§kóho
lc:6037,1757
Komenského 169
688 0l Uherský Bíod

a Jazyková škola s píávem §t áíníjazykové

zkoušky Uherský B]od

opakovanó hodnocení jídélníěkudle Nutriěního doporučeníMlnisteřstva zdíavotnictví ČR
ké sootřebnimu koši

Krajská hygienická §tanicé zlínskóho kraje se sídlem ve Zlině převzala podklady nutné pío hodnoceni
jídeiníčkudle Nutričního dopoi]čenílvlinisterstva zdravotnictví čR ké spotřebnímu košize měsíc leden 2020
gymnázia
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Výběr č, 1, a to ve
nabízényz Výběíu dvou
\.ýběr č, 2 sev měgíci lednu připravoval pouze 1 až 2x do týdne, neboť školníjídelnaje nyni po rekojstrukci
azatím byl nastaven její omezený provoz, Hodnocen je oběd č. 1. Hodnocení provedla Jana Jiříková odborný referent V oddělení hygieny dětí a mladistvých.
k oředmětnému hodnoceni vÝběru č, 1 sé sdělule následuiící:
Hodnocení polóvek
počtu 19 stíáVovacích dnů v měsíci lednu jsou vjídelníčku13x zaiazeny zeléninové polévky a 3x
luštěninové polévky, Dle sdělení paní vedoucí školní jídelny, se do zeleninových poléVek přidává čerstvá
zetenina i mražená zelenina,4xje zařazena poléVka s obilnou zavářkou, např, krupice, tarhoňa, kuskús.
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Hodnocení hlavních chodů
Za uvedéné období byla podána 6x d.ůbež,lx ryby, 4x Vepřové maso, 2x lušiěnina jako hlavní poklm,
sladké jídlo nebylo zařazeno, Bozmasé slané jídlo bylo zařaženo celkem 1x. Hotový masný,/ýřobek se
v pokrmu Vyskytoval 3x, á to v hlavním jídle - čočkana kysélo, Vařené jemné párky, chléb; zapečené
těstoviny s uzeným másem; hrachová kašé,plátek Vařené uzené kotlety, chléb,
V průbě'hu hodnóceného měsIce ledna jsou zařazeny různédruhy masa (např. vepřové, hovězí, kuřéci, krůtí

a králičí maso) s různou lechnotogickou úpravou (např. ma§o vářené, dušené, pečené)a nolmované dlé
stanovených receptur,

Hodnocení pří|oh
obiloviny jsou podáVány v přiměřené četnosti, zařazovány j§ou různédruhy obilovin, jako je chléb, rýže,
těstoviny z bílémouky, Knedlíky byly podávány celkem 2x za měsíc, a to z bílémouky,
Hodnocení zeleniny
za hodnocené obdobi se vysk},tuje čelstvá zelenina celkem 8x a to íormou míchanézeleniny podávané do
misky či tzv, zeléninového bufetu. Tépelně upravená zélenina byla podána V.ámci hlavního chodu celkem
7x (ňapř. tě§tovinový koktejl § kousky restovaného krůtího masa a téplou zeleninou; přhodní vepřové
žebřko, kuskus a teplá zelenina; smážený květák, Vařený bramboí; peč€né králičímaso, dušené hlávkové
zelí a kynutý knedlík),

č,j.| KHSZL 061o3/2o2o, str, 2

Hodnocéni nápoiů
Ke každémuobědu j§ou nabídnuty až 4 druhy nápoje, tj. čistá Voda, čistá Voda s citronem a bylinkami a
slazený čaj a sladký ovocný nápoj. Pokud je V nabídce k obědu mléčnýnápoj (Většinou ochucené mléko
granko) Vždyje zařazen i nemléčnýnápoj, např, slazený čaj, sladký ovocný nápoj,
Pochvala:
Ve školníjídelně jsou nabízeny různédruhy zeleninových poléVek (např. rajská s těstovinou, bramborová,
polévka zjarnl ze|eniny, brokolicový krém, kulajda, dýňový krém s opraženými semínky, špenátová) a
luštěninových poléVek (např, hrachová, íazolová, čočková), U poléVek typu masový VýVar je Vždy hlavní
podíl čérstvékořenové zeleniny, popř, mražénézeleniny. Do polévek jsou zařazovány různédruhy obilných
zavářek (Viz popis uvodený Výše),
V jidelníčkuje u hlavních jídel Ve Vhodné četno§ti zařazena luštěnina jako hlavní pokrm, čerstvá zelenina a
tepelně upravená zelenina (Viz popis uvedený Výše),
Do pokrmů jsou přidáVány čerstvéi sušenébylinky.
chválíme zařazování čerstvéZeleniny k hlavnímu jídlu ve íormě salátů (zeleninové saláty),
Pozitivně hodnotíme také nápaditost někteFých jídel.

oproti hodnoc.nómu iidelníčkuza měsíc březen 2019 kladně hodnotíme nav,úšeníčetnosti čeístvé
zéleninv k hlavnímu iídlu. a to ve formě §alátu. zeleninové oblohv. kvsaného zelí či mléčnékvašené
z€laninv íDickles).
slabá misla:
Ve sledovaném měsíci lednu byly V nižšíčetnosti nabídnuty ryby a bézmaséslané jidlo, z předloženého
dokumentu vyplýVá, že plnění Výživových norem (žV. spotřební koš) vyplýVající zvyhl. 107i2005 sb,,
V platném znění, není pro Všechny komodity V souladu s legislativními požadavky, spotřební koš je
zpracován pro oba výběry jidel společně. Vedení spotřebního koše je potřeba přezkoumat a nalezené chyby
odstranit,

P]ioritní body k dopo]učené úpravě jídelníčku- výběr č, l:

,i.
2.

Postupně doiídelníčkunavýšit nabídku ryb.
Postupně navýšit nabídku plnohodnotných bezmasých §laných pokrmů, a to nejlépe 1x za
týden, tj. plnohodnotných zeleninových, luštěniňoyých, z€loninovo-luštěninových,
obilovinovo-|uštěninových nebo obilovinovo.zeleninových pokrmú. To se dosáhne tím, že
bude v receptuře použito veicé, sýr, tvaroh či iiný mléěný \.ýrobék nébo budé správně
zkombinována luštěnina s obilovinou,

célkovó hodnoceni: Jidélníčék
za měsíc leden 2020 lzeň9F}dt|iilkh!9|§Ei§b§ĚEi!!9E!Ě9!
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odborný rÉrérent

oddělení hygieny/ětí a mlad]stvých

Počet lstú: 2
RozděloVník]

1x adlesát (dolučeni do datové schránky)
1x KHs
odbor HDN,4
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