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Téma: zhodnocení stravy ve školní jídelně a shrnutí připomínek k jídelníčku
V uplynulých 4 týdnech jsme měli postupně každý možnost pravidelně po dobu jednoho
týdne ochutnávat jídla pro děti, připravované ve školní jídelně. Naše hodnocení je
následující:
Polievky
Chuť  polévky jsou chuťově většinou v pořádku, není cítit umělá dochucovadla, pouze
občas je zelenina příliš rozvařená. Nabídka by mohla být rozmanitější a sezónní. Hlavní
problém vidíme v nežádoucím zahušťování polévek bílou moukou. Pokud už je
zahušťování polévek nutné, požadujeme nutričně hodnotné zavářky, jako strukoviny
nebo plnohodnotné obilniny (např. červená čočka, cizrnová mouka, ovesné vločky,
plnohodnotné celozrnné obilniny a mouky z nich). Množství zeleniny a závařek ve
vzorových porcí bylo v pořádku, podle pozorování v jídelně a zpěné vazby od dětí to ale
není při výdeji jídla v jídelně pravidlem.
Hlavné jedlo
Připomínky:


omezit vyprážané jedlá  max 1x do měsíce



skladba jídelníčku  dbát na výživovou hodnotu jídla



nedávat stále stejné (levné, nevýživné) prílohy



více zeleniny  nabídnout k oběma jídlům (umístit viditelně k okýnku).



Prosíme o jídelníček s obrázky, aby děti věděly, co si objednávají a aby věděly,
co u výdeje čekat.



v týdnu naší schůzky byly opět 2 sladká jídla, prosíme opravdu omezit na 1, kdy
bude jako druhé jídlo nesladké.



Bezmasé jídlo nemusí být (ani by nemělo být) nutně sladké.



Jídelní lístek musí být k dispozici již v pátek, aby jsme jej mohli s dětmi projít a
vybrat.



oceňujeme zařazení dvou jídel denně, prosím pokračovat.



zařadit ochutnávku nových jídel, zapojit se do programu skutočně zdravá škola?

Nápoj
 Pití dát viditelně, případně skleničky u výdeje jídel a džbánek s vodou na stůl. Při
jedné návštěvě byl v jídelně moc dobrý heřmánkový studený čaj.
Celkové zhodnocení
Oceňujeme vstřícnost provozovatele školní jídelny a možnost vyzkoušet podávaná jídla.
Oceňujeme také paní kuchařky. K dětem se chovájí hezky a vstřícně. Vážíme si jejich
práce, víme, že není jednoduchá a snaží se v rámci možností uvařit co nejlépe a
většinou se to daří. Problém vidíme právě v těch možnostech, které jim (ne)dávají
tradiční reptury a asi normy. Rádi bychom viděli posun právě v tomto, aby strava
podávaná v jídelně odpovídala době, ve které žijeme a reflektovala nároky rostoucích a
vyvíjejících se dětí. Cílem je poskytnou takovou nutričně hodnotnou výživu, aby měli
děti dostatek energie a byli zdraví. K tomu je podle našeho názoru potřeba ještě ujít kus
cesty a jsme ochotní v tomto pomoci.

