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Domov pro seniory Kurojedy     JÍDELNÍ LÍSTEK  8                12. 06. 2017 – 18. 06. 2017 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

   Káva bílá, čaj ovocný.   Drůbková polévka se strouháním.     

   (1,7)     (1,3,9) 

PONDĚLÍ   3: Toust. chléb, pom. vajíčková. Zelenina.-Pečené kuřecí stehno, rýže. Steril okurka. Vepřové ragú, brambory.   ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,3,7,10),(9,12)  (1,3,7), (10,12)     (1,3,7,10,12), (7) 

   4: Toust. chléb, pom. vajíčková dietní. Zel.-Pečené kuřecí stehno, rýže. Červ. řepa.  Vepřové ragú dietní, brambory.   ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,3,7,10),(9,12)  (1,3,7), (12)     (1,3,7), (7) 

   9: Toust. chl., pom. vajíčková. Zelenina. Pečené kuřecí stehno, rýže. Steril okurka. Ovoce. Vepřové ragú, brambory.         Chléb,Rama,džem dia. 

   (1,3,6,7,11), (1,3,7,10), (9,12)  (1,3,7), (10,12)     (1,3,7,10,12), (7)           (1,3,5,6,7,8,11), (7),(12) 

   9/4: Toust. chl., pom. vajíčková dietní. Zel.-Pečené kuřecí stehno, rýže. Červ. řepa. Ovoce. Vepřové ragú dietní, brambory.         Rohlík,Rama,džem dia. 

   (1,3,6,7,11), (1,3,7,10),(9,12)  (1,3,7), (12)     (1,3,7), (7)    (1,3,7,11), (7), (12) 

   Mix: Toust. chléb, pom. vajíčková.Zel. Pečené kuřecí stehno, rýže. Červ. řepa.  Vepřové ragú, brambory.   ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,3,7,10)   (1,3,7), (12)     (1,3,7,10,12), (7) 

   Karo, čaj ovocný.                             Bramborová polévka. (Bramborová polévka dietní.)   

   (1,7)                               (1,9)/ (1,9) 

ÚTERÝ   3: Chléb, Rama, salám.   Špagety boloňské. Oplatka.   Palačinky se zavařeninou. Ovoce.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7),(1,6,7),  (1,3,7,9), (1,3,5,6,7,8,11)    (1,3,7,12) 

   4: Rohlík, Rama, salám.    Špagety boloňské dietní. Oplatka.  Palačinky se zavařeninou. Ovoce.  ----- 

   (1,3,7,11), (7),(1,6,7)   (1,3,7,9), (1,3,5,6,7,8,11)    (1,3,7,12)  

   9: Chléb, Rama, salám. Jogurt dia. Špagety boloňské. Oplatka dia.   Palačinky se zavařeninou dia. Ovoce.      Zeleninový salát dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7),(1,6,7),(7)  (1,3,7,9), (1,3,5,6,7,8,11)    (1,3,7,12)    (9,12) 

   9/4: Rohlík, Rama, salám. Jogurt dia. Špagety boloňské dietní. Oplatka dia.  Palačinky se zavařeninou dia. Ovoce.       Zeleninový salát dia. 

   (1,3,7,11), (7),(1,6,7),(7)   (1,3,7,9), (1,3,5,6,7,8,11)    (1,3,7,12)    (9,12) 

   Mix: Rohlík, Rama, salám.   Špagety boloňské. Oplatka.   Palačinky se zavařeninou. Ovoce.  ----- 

   (1,3,7,11), (7),(1,6,7)   (1,3,7,9), (1,3,5,6,7,8,11)    (1,3,7,12)  

   Káva bílá, čaj ovocný.   Polévka zeleninová krémová.    

   (1,7)     (1,7,9) 

STŘEDA  3: Rohlík, máslo, med.   Vepřová pečeně, bramb. knedlíky, zelí.  Zapečené těstoviny.     ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1), (1,3,7), (1,12)    (1,3,6,7)     

   4: Rohlík, Rama, med.   Vepřová pečeně dietní, bramb. kn., špenát dietní. Zapečené těstoviny.     -----  

   (1,3,7,11), (7)    (1,7), (1,3,7), (1,3,7)    (1,3,6,7)  

   9: Chléb, Rama, džem dia.   Vepřová pečeně, bramb. knedlíky, zelí.  Zapečené těstoviny.         Ovoce, chléb. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12)   (1), (1,3,7), (1,12)    (1,3,6,7)          (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, Rama, džem dia.   Vepřová pečeně dietní, bramb. kn., špenát dietní.-Zapečené těstoviny.        Ovoce, rohlík. 

   (1,3,7,11), (7), (12)   (1,7), (1,3,7), (1,3,7)    (1,3,6,7)          (1,3,7,11) 

   Mix: Rohlík, Rama, med.  Vepřová pečeně, bramb. kn., špenát dietní. Zapečené těstoviny.     ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1), (1,3,7), (1,3,7)     (1,3,6,7)   
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    

                                           3:     Rýžový nákyp.   

        (3,7)                    

STŘEDA  4:      Rýžový nákyp dietní.   

II. varianta oběda       (3,7)      

   9:      Rýžový nákyp dia. Ovoce.          

        (3,7)             

   9/4:     Rýžový nákyp dia. Ovoce.  

        (3,7)    

   Mix:      Rýžový nákyp. 

        (3,7) 

   Karo, čaj ovocný.   Fazolová polévka se salámem. (Hovězí polévka s krupicovými noky.)  

   (1,7)     (1,6,7,9) / (1,3,9) 

ČTVRTEK  3: Rohlík, sýr termizovaný.  Filé se sýrovou omáčkou, brambory. Zelenina. Játrová cihla, Rama, chléb.    -----  

   (1,3,7,11), (7)    (1,4,7), (7), (12)       (1,3,5,6,7,8,9,10,11), (7),(1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Rohlík, sýr termizovaný.  Filé se sýrovou omáčkou, brambory. Zelenina. Šunka, Rama, rohlík.     ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,4,7), (7), (12)       (1,6,7), (7), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, sýr termizovaný.  Filé se sýrovou omáčkou, brambory. Zelenina. Játrová cihla, Rama, chléb.    Jogurt dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7),(9,12)   (1,4,7), (7), (12)       (1,3,5,6,7,8,9,10,11), (7),(1,3,5,6,7,8,11)  (7) 

   9/4: Rohlík, sýr termizovaný.  Filé se sýrovou omáčkou, brambory. Zelenina. Šunka, Rama, rohlík.         Jogurt dia. 

   (1,3,7,11), (7),(9,12)   (1,4,7), (7), (12)       (1,6,7), (7), (1,3,7,11)    (7) 

   Mix: Rohlík, sýr termizovaný.  Filé se sýrovou omáčkou, brambory. Zelenina. Šunka, Rama, rohlík.     ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,4,7), (7), (12)       (1,6,7), (7), (1,3,7,11)  

   Káva bílá, čaj ovocný.   Hovězí vývar s nudlemi. 

   (1,7)     (1,9) / (1,3,9) 

PÁTEK   3: Houska, máslo, jogurt.  Vepřový vrabec, dušená mrkev, brambory. Drůbeží rizoto se zeleninou.   ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1), (1,7), (7)     (7,9) 

   4: Houska, Rama, jogurt.  Vepř. vrabec dietní, dušená mrkev, brambory. Drůbeží rizoto se zeleninou.   ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1), (1,7), (7)     (7,9)   

   9: Houska, máslo, jogurt dia.  Vepř. vrabec, duš. mrkev dia, brambory.Ovoce. Drůbeží rizoto se zeleninou.         Chléb, sýr plátkový.  

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1), (1,7), (7)     (7,9)                          (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   9/4: Houska, Rama, jogurt dia.  Vepř. vrabec dietní, duš. mrkev dia, bramb.Ovoce.-Drůbeží rizoto se zeleninou.         Rohlík, sýr plátkový. 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1), (1,7), (7)     (7,9)            (1,3,7,11),(7) 

   Mix: Houska, máslo, jogurt.  Vepř. vrabec dietní, dušená mrkev, brambory. Drůbeží rizoto se zeleninou.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1), (1,7), (7)     (7,9)   
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   Káva bílá, čaj ovocný.                                  Polévka z jarní zeleniny.     

   (1,7)                                             (9) 

SOBOTA  3: Chléb, šunková pěna.   Koprová omáčka, vejce, knedlíky. Ovoce.  Karbanátek, brambory šťouchané.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,6,7)   (1,7,12), (3), (1,3,7)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (7) 

   4: Rohlík, šunková pěna.   Koprová omáčka dietní, vejce, knedlíky. Ovoce. Karbanátek dietní, brambory šťouchané dietní. -----  

   (1,3,7,11), (1,6,7)    (1,7,12), (3), (1,3,7)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (7) 

   9: Chléb, šunková pěna. Zelenina. Koprová omáčka, vejce, knedlíky. Ovoce.  Karbanátek, brambory šťouchané.         Přesnídávka dia.  

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,6,7),(9,12)  (1,7,12), (3), (1,3,7)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    0 

   9/4: Rohlík, šunková pěna. Zelenina. Koprová omáčka dietní, vejce, knedlíky. Ovoce. Karban. dietní, brambory šťouchané dietní.     Přesnídávka dia. 

   (1,3,7,11), (1,6,7),(9,12)   (1,7,12), (3), (1,3,7)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    0 

   Mix: Rohlík, šunková pěna.  Koprová omáčka, vejce, knedlíky. Ovoce.  Karbanátek, brambory.    ----- 

   (1,3,7,11), (1,6,7)    (1,7,12), (3), (1,3,7)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (7) 

   Kakao, čaj ovocný.   Hráškový krém. (Drůbková polévka s nudlemi.) 

(6,7,8)     (1,7,9), / (1,3,9) 

NEDĚLE  3: Vánočka.    Kuřecí řízek smažený, brambory. Kompot. Uzené maso vařené, chléb.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (1,6,7), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Vánočka.    Kuřecí řízek přírodní, brambory. Kompot. Uzené maso vařené, rohlík.    ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1), (7)      (1,6,7), (1,3,7,11) 

   9: Vánočka dia. Ov. tvaroh dia.  Kuřecí řízek smažený, brambory. Kompot dia. Uzené maso vařené, chléb.   Chléb, sýr tavený. 

   (1,3,5,6,7,8,11),(7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (1,6,7), (1,3,5,6,7,8,11)                 (1,3,5,6,7,8,11),(7) 

   9/4: Vánočka dia. Ov. tvaroh dia.  Kuřecí řízek přírodní, brambory. Kompot dia. Uzené maso vařené, rohlík.   Rohlík, sýr tavený. 

   (1,3,5,6,7,8,11),(7)   (1), (7)      (1,6,7), (1,3,7,11)    (1,3,7,11),(7) 

   Mix: Vánočka.    Kuřecí řízek přírodní, brambory. Kompot. Uzené maso vařené, rohlík.    ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1), (7)      (1,6,7), (1,3,7,11) 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Případné informace o složení pokrmu sdělí referent stravování.  

 

 

Nutriční terapeut: Bc. Barbora Kaněrová, DiS. 

 

 

Platné od   5.6.2017 
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Domov pro seniory Kurojedy     JÍDELNÍ LÍSTEK  9                19. 06 2017 – 25. 06. 2017 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

   Káva bílá, čaj ovocný.   Slepičí polévka s vaječnou mlhovinou.     

   (1,7)     (3,9) 

PONDĚLÍ   3: Rohlík sýrový, pomazánkové máslo. Čočka na kyselo, párek, chléb. Steril. okurka. Brambory s tvarohem. Mléko.   ----- 

   (1,3,7,11), (1,7)    (1,5,6,7,8,11,12), (1,6,7), (1,3,5,6,7,8,11), (10,12) (7), (7) 

   4: Rohlík sýrový, pomazánkové máslo. Párek, bramborová kaše. Steril. zelenina.  Brambory s tvarohem.    ----- 

   (1,3,7,11), (1,7)    (1,6,7), (7), (9,12)    (7) 

   9: Chléb, pomaz. máslo. Ovoce.  Čočka na kyselo, párek, chléb. Steril. okurka. Brambory s tvarohem. Mléko.  Jogurt dia, chléb. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,7)   (1,5,6,7,8,11,12), (1,6,7), (1,3,5,6,7,8,11), (10,12) (7), (7)     (7),(1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík sýrový, pom. máslo. Ovoce. Párek, bramborová kaše. Steril. zelenina.  Brambory s tvarohem.   Jogurt dia, rohlík. 

   (1,3,7,11), (1,7)    (1,6,7), (7), (12),(9,12)    (7)     (7), (1,3,7,11) 

   Mix: Rohlík sýrový, pomazánkové máslo. Párek, bramborová kaše. Steril. zelenina.  Brambory s tvarohem.    ----- 

   (1,3,7,11), (1,7)    (1,6,7), (7), (9,12)    (7)  

   Karo, čaj ovocný.                             Vývar z uzeného masa s rýží.    

   (1,7)     (9) 

ÚTERÝ   3: Chléb, Rama, šunka.   Kuřecí směs, bramboráčky.    Míchaná vajíčka, máslo, chléb. Zelenina.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (1,6,7)  (1,6,7,9), (1,3)     (3,7), (7), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12) 

   4: Rohlík, Rama, šunka.   Kuřecí směs dietní, bramboráčky dietní.   Míchaná vaj. dietní, Rama, rohlík. Zelenina. ----- 

   (1,3,7,11), (7), (1,6,7)   (1,6,7,9), (1,3)     (3,7), (7), (1,3,7,11), (9,12) 

   9: Chléb, Rama, šunka. Kefír.  Kuřecí směs, bramboráčky.    Míchaná vajíčka, máslo, chléb. Zelenina.  Ovoce, chléb. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (1,6,7),(7)  (1,6,7,9), (1,3)     (3,7),(7),(1,3,5,6,7,8,11), (9,12)     (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, Rama, šunka. Kefír.  Kuřecí směs dietní, bramboráčky dietní.   Mích. vaj. dietní, Rama, rohlík.Zelenina.  Ovoce, rohlík.  

   (1,3,7,11), (7), (1,6,7),(7)   (1,6,7,9), (1,3)     (3,7),(7), (1,3,7,11), (9,12)     (1,3,7,11) 

   Mix: Rohlík, Rama, šunka.  Kuřecí směs dietní, bramboráčky dietní.   Míchaná vajíčka, máslo, rohlík.Zelenina.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (1,6,7)   (1,6,7,9), (1,3)     (3,7),(7), (1,3,7,11), (9,12) 

   Káva bílá, čaj ovocný.   Hovězí vývar s nudlemi.      

   (1,7)     (1,3,9) 

STŘEDA  3: Kaiserka, máslo, jogurt.  Vepřové v kapustě, knedlíky.    Krupicová kaše. Ovoce.    ----- 

   (1, 3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (1), (1,3,7)     (1,6,7,8) 

   4: Rohlík, Rama, jogurt.   Vepřové v zelenině, knedlíky.    Krupicová kaše. Ovoce.    -----  

   (1, 3,7,11), (7), (7)   (1,9), (1,3,7)     (1,6,7,8) 

   9: Kaiserka, máslo, jogurt dia.  Vepřové v kapustě, knedlíky.    Krupicová kaše dia.Ovoce.  Chléb, sýr žervé. 

   (1, 3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (1), (1,3,7)     (1,6,7,8)     (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   9/4: Rohlík, Rama, jogurt dia.   Vepřové v zelenině, knedlíky.    Krupicová kaše dia.Ovoce.  Rohlík, sýr žervé. 

   (1, 3,7,11), (7), (7)   (1,9), (1,3,7)     (1,6,7,8)     (1,3,7,11), (7) 

   Mix: Rohlík, máslo, jogurt.  Vepřové v kapustě, knedlíky.    Krupicová kaše. Ovoce.    ----- 

   (1, 3,7,11), (7), (7)   (1), (1,3,7)     (1,6,7,8) 
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   3:     Květák-mozeček, brambory.     

        (3), (7)                    

STŘEDA  4:      Dušená zelenina, brambory.   

II. varianta oběda       (1,7), (7)      

   9:      Květák-mozeček, brambory.           

        (3), (7)             

   9/4:     Dušená zelenina, brambory.  

        (1,7), (7)    

   Mix:      Dušená zelenina, brambory.  

        (1,7), (7) 

   Karo, čaj ovocný.   Drožďová polévka. 

   (1,7)     (1,3,5,6,7,8,9,10,11) 

ČTVRTEK  3: Chléb, Rama, med.   Drůbeží karbanátek, bram. kaše.  Zelenin. salát. Pomazánka z nivy, chléb.    -----  

   (1, 3,5,6,7,8,11), (7)   (1,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (7), (1,3,5,6,7,8,11)  

   4: Rohlík, Rama, med.   Drůbeží karb. dietní, bram. kaše. Zelen. salát. Pomazánka sýrová, rohlík.    ----- 

   (1, 3,7,11), (7)    (1,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (7), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, Rama, džem dia. Ovoce. Drůbeží karbanátek, bram. kaše.  Džus. Zel. salát.-Pomazánka z nivy, chléb.             Přesnídávka dia.  

   (1, 3,5,6,7,8,11), (7), (12)   (1,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (7), (1,3,5,6,7,8,11)    0  

   9/4: Rohlík, Rama, džem dia. Ovoce. Drůbeží karb. dietní, bram. kaše. Džus.Zel. Salát.-Pomazánka sýrová, rohlík.              Přesnídávka dia. 

   (1, 3,7,11), (7), (12)   (1,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (7), (1,3,7,11)     0 

   Mix: Rohlík, Rama, med.  Drůbeží karbanátek, bram. kaše. Zel. salát. Pomazánka sýrová, rohlík.    ----- 

   (1, 3,7,11), (7)    (1,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (7), (1,3,7,11) 

   Káva bílá, čaj ovocný.   Polévka masový krém.  

   (1,7)     (1,9) 

PÁTEK   3: Toustový chléb, pomazánka rybí. Śpanělský ptáček sekaný, rýže. Ovoce.  Bramborové knedlíky švestkové, mák.  ----- 

   (1, 3,6,7,11), (4,7)    (1,3,6,7,10,12)     (1,3,5,7,8) 

   4: Toustový chléb, pomazánka rybí. Śpanělský ptáček sekaný dietní, rýže. Ovoce. Bram. knedlíky švestkové, strouhanka  ----- 

   (1, 3,6,7,11), (4,7)   (1,3,6,7,10)     (1,3,5,6,7,8,10,11) 

   9: Toustový chléb, pom. rybí. Zelenina. Śpanělský ptáček sekaný, rýže. Ovoce.  Bram. knedlíky švestkové dia, mák. Chléb, Rama.  

   (1, 3,6,7,11), (4,7),(9,12)   (1,3,6,7,10,12)     (1,3,5,7,8)            (1,3,5,6,7,8,11),(7)  

   9/4: Toustový chléb, pom. rybí. Zelenina. -Śpanělský ptáček sekaný dietní, rýže. Ovoce. Bram.knedlíky šves. dia, strouhanka. Rohlík, Rama. 

   (1, 3,6,7,11), (4,7),(9,12)   (1,3,6,7,10)     (1,3,5,6,7,8,10,11)   (1,3,7,11) 

   Mix: Toustový chléb, pomazánka rybí. Śpanělský ptáček sekaný, rýže. Ovoce.  Bram. knedlíky švestkové, strouhanka.  ----- 

   (1, 3,6,7,11), (4,7)   (1,3,6,7,10)     (1,3,5,6,7,8,10,11) 
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   Káva bílá, čaj ovocný.                                  Polévka hovězí s jáhlami.   

   (1,7)                                             (1,5,6,9) 

SOBOTA  3: Chléb, sýr tavený.   Hovězí guláš maďarský, brambory. Ovoce. Těstoviny s masem.    ----- 

   (1, 3,5,6,7,8,11), (7)   (1,9), (7)     (1,3) 

   4: Rohlík, sýr tavený.   Hovězí guláš dietní, brambory. Ovoce.  Těstoviny s masem.    -----  

   (1, 3,7,11), (7)    (1), (7)      (1,3) 

   9: Chléb, sýr tavený. Jogurt dia.  Hovězí guláš maďarský, brambory. Ovoce. Těstoviny s masem.               Oplatka dia. 

   (1, 3,5,6,7,8,11), (7),(7)   (1,9), (7)     (1,3)     (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, sýr tavený. Jogurt dia. Hovězí guláš dietní, brambory. Ovoce.  Těstoviny s masem.               Oplatka dia. 

   (1, 3,7,11), (7),(7)   (1), (7)      (1,3)     (1,3,5,6,7,8,11) 

   Mix: Rohlík, sýr tavený.   Hovězí guláš maďarský, brambory. Ovoce. Těstoviny s masem.    ----- 

   (1, 3,7,11), (7)    (1,9), (7)     (1,3) 

Kakao, čaj ovocný.   Polévka z fazolových lusků. (Polévka drůbková s nudlemi) 

(6,7,8)     (1,7) / (1,3,9) 

NEDĚLE  3: Koláč s povidly.    Kuře na divoko, bramborové knedlíky, špenát. Krůtí plátek na hořčici, rýže.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1,3,7), (1,3)     (1,10) 

   4: Koláč s povidly.   Kuře na divoko, bram. knedlíky, špenát dietní. Krůtí plátek přírodní, rýže.    ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1,3,7), (1,3,7)     (1) 

   9: Koláč s povidly dia.    Kuře na divoko, br. knedlíky, špenát.  Krůtí plátek na hořčici, rýže.  Chléb, sýr plátk. 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1,3,7), (1,3)     (1,10)     (1,3,5,6,7,8,11),(7) 

   9/4: Koláč s povidly dia.    Kuře na divoko, br. knedlíky, šp. dietní.  Krůtí plátek přírodní, rýže.  Rohlík, sýr plátk. 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1,3,7), (1,3,7)     (1)     (1,3,7,11),(7) 

   Mix: Koláč s povidly.    Kuře na divoko, bramborové knedlíky, špenát. Krůtí plátek na hořčici, rýže.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1,3,7), (1,3)     (1,10) 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Případné informace o složení pokrmu sdělí referent stravování.  

 

 

Nutriční terapeut: Bc. Barbora Kaněrová, DiS. 

 

 

Platné od   5.6.2017 
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Domov pro seniory Kurojedy     JÍDELNÍ LÍSTEK  1                26. 06. 2017 – 02. 07. 2017 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

   Káva bílá, čaj ovocný.   Cibulačka  s houstičkami. (Zeleninová pol.)  

(1,7)         (1, 3, 7, 9) / (1,3,9) 

PONDĚLÍ   3: Rohlík, máslo, jogurt.   Pečené filé na zelenině, bram. kaše.  Vepř. kostky na žampionech, rýže.  ----- 

    (1,3,7,11), (7), (7)   (3,4,7,9), (7)     (1,12) 

   4: Rohlík, Rama, jogurt.   Pečené filé na zelenině, bram. kaše.  Vepř. kostky na žampionech, rýže.  ----- 

    (1,3,7,11), (7), (7)   (3,4,7,9), (7)     (1,12) 

   9: Rohlík, máslo, jogurt dia.  Pečené filé na zelenině, bram. kaše. Ovoce. Vepř. kostky na žampionech, rýže. Chléb, sýr žervé. 

    (1,3,7,11), (7), (7)   (3,4,7,9), (7)      (1,12)       (1,3,5,6,7,8,11),(7) 

   9/4: Rohlík, Rama, jogurt dia.  Pečené filé na zelenině, bram. kaše. Ovoce. Vepř. kostky na žampionech, rýže. Rohlík, sýr žervé. 

    (1,3,7,11), (7), (7)   (3,4,7,9), (7)      (1,12)       (1,3,7,11),(7) 

   Mix: Rohlík, máslo, jogurt.  Pečené filé na zelenině, bram. kaše.  Vepř. kostky na žampionech, rýže. ----- 

    (1,3,7,11), (7), (7)   (3,4,7,9), (7)      (1,12)    

   Karo, čaj ovocný.                             Vločková polévka.  

   (1,7)                                (1,3,9) 

ÚTERÝ   3: Chléb, pomazánkové máslo.  Kuře na paprice, těstoviny. Ovoce.  Kynuté houstičky. Kakao.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,7)   (1,7), (1,3)     (1,3,7), (6,7,8) 

   4: Rohlík, pomazánkové máslo.  Kuře na smetaně dietní, těstoviny. Ovoce.  Kynuté houstičky. Kakao.   ----- 

   (1,3,7,11), (1, 7)    (1,7), (1,3)     (1,3,7), (6,7,8) 

   9: Chléb, pomazánkové máslo. Kefír. Kuře na paprice, těstoviny. Ovoce.  Kynuté houstičky dia. Kakao dia. Zelenina,chléb. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,7), (7)   (1,7), (1,3)     (1,3,7), (6,7,8)              (9,12), (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, pomazánkové máslo.  Kefír. Kuře na smetaně dietní, těstoviny. Ovoce.  Kynuté houstičky dia. Kakao dia. Zelenina,rohlík. 

   (1,3,7,11), (1,7), (7)   (1,7), (1,3)     (1,3,7), (6,7,8)     (9,12),(1,3,7,11) 

   Mix: Rohlík, pomaz. máslo.  Kuře na smetaně dietní, těstoviny. Ovoce.  Kynuté houstičky. Kakao.   ----- 

   (1,3,7,11), (1,7)    (1,7), (1,3)     (1,3,7), (6,7,8) 

   Káva bílá, čaj ovocný.   Polévka s játrovou rýží. (Polévka s játr. rýží dietní)   

(1,7)       (1,3,5,6,7,8,9,10,11) / (1,3,5,6,7,8,9,10,11) 

STŘEDA  3: Kaiserka, Rama, džem.  Smažený květák, brambory. Zeleninový salát. Sekaná pečeně, hořčice, chléb. Zelenina.  ----- 

   (1, 3,5,6,7,8,11), (7), (12)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (1,3,5,6,7,8,10,11),(10),(1,3,5,6,7,8,11),(9,12) 

   4: Rohlík, Rama, džem.   Dušená mrkev, brambory. Zeleninový salát. Sekaná pečeně dietní, rohlík. Zelenina.  -----  

   (1,3,7,11), (7), (12)   (1,7),(7),  (9,12)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (1,3,7,11),(9,12) 

   9: Chléb, Rama, džem dia. Ovoce. Smažený květák, brambory. Zeleninový salát. Sekaná pečeně, hořčice, chléb. Zelenina. Jogurt dia, chléb. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (1,3,5,6,7,8,10,11),(10),(1,3,5,6,7,8,11),(9,12)  (7), (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, Rama, džem dia. Ovoce. Dušená mrkev dia, brambory. Zeleninový salát. Sekaná pečeně dietní, rohlík. Zelenina. Jogurt dia, rohlík. 

   (1,3,7,11), (7), (12)   (1,7), (7), (9,12)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (1,3,7,11),(9,12 ) (7), (1,3,7,11) 

   Mix: Rohlík, Rama, džem.  Smažený květák, brambory. Zeleninový salát. Sekaná pečeně, rohlík. Zelenina.   ----- 

   (1,3,7,11), (7), (12)   (1,3,5,6,7,8,10,11),(7),  (9,12)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (1,3,7,11),(9,12) 



 
  

8 
 

    

 

   3:                                             Smažený sýr, brambory. Zeleninový salát.     

        (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)        

STŘEDA  4:      Smažený sýr, brambory. Zeleninový salát.   

II. varianta oběda       (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)      

   9:      Smažený sýr, brambory. Zeleninový salát.        

        (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)          

   9/4:     Smažený sýr, brambory. Zeleninový salát.  

        (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)    

   Mix:      Smažený sýr, brambory. Zeleninový salát.  

        (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12) 

   Karo, čaj ovocný.   Polévka kmínová. 

(1,7)      (1,9) 

ČTVRTEK  3: Chléb, sýr tavený.    Hovězí pečeně znojemská, knedlíky.  Zapečené těstoviny se salámem. Zelenina. -----  

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)   (1,10,12), (1,3,7)     (1,3,6,7), (9,12) 

   4: Rohlík, sýr tavený.   Hovězí pečeně přírodní, knedlíky.  Zapečené těstoviny se salámem.  Zelenina. ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1), (1,3,7)     (1,3,6,7), (9,12) 

   9: Chléb, sýr tavený.    Hovězí pečeně znojemská, knedlíky. Ovoce. Zapečené těstoviny se salámem. Zelenina.  Chléb, Rama.  

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)   (1,10,12), (1,3,7)     (1,3,6,7), (9,12)      (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   9/4: Rohlík, sýr tavený.    Hovězí pečeně přírodní, knedlíky. Ovoce.  Zapečené těstoviny se salámem. Zelenina.  Rohlík, Rama. 

   (1,3,7,11), (7)    (1), (1,3,7)     (1,3,6,7) , (9,12)      (1,3,7,11), (7)  

   Mix: Rohlík, sýr tavený.    Hovězí pečeně znojemská, knedlíky.  Zapečené těstoviny se salámem.  Zelenina. ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,10,12), (1,3,7)     (1,3,6,7), (9,12) 

   Káva bílá, čaj ovocný.   Selská polévka.  

   (1,7)     (1,3,9) 

PÁTEK   3: Chléb, máslo, med.   Vepřový závitek, rýže.     Játrová cihla, Rama, chléb. Zelenina.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)   (1,6,7,10,12)     (1,3,5,6,7,8,9,10,11),(7),(1,3,5,6,7,8,11),(9,12) 

   4: Rohlík, Rama, med.   Vepřový závitek dietní, rýže.    Šunka, Rama, rohlík. Zelenina.   ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,6,7)       (1,6,7),(7),(1,3,7,11),(9,12) 

   9: Chléb, máslo, džem dia. Jogurt dia. Vepřový závitek, rýže. Ovoce.   Játrová cihla, Rama, chléb. Zelenina.           Ovoce, chléb.

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12), (7)  (1,6,7,10,12),     (1,3,5,6,7,8,9,10,11),(7),(1,3,5,6,7,8,11),(9,12)        (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, Rama, džem dia.Jogurt dia. Vepřový závitek dietní, rýže. Ovoce.  Šunka, Rama, rohlík. Zelenina.            Ovoce, rohlík. 

   (1,3,7,11), (7), (12), (7)   (1,6,7)      (1,6,7),(7),(1,3,7,11),(9,12)   (1,3,7,11) 

   Mix: Rohlík, Rama, med.  Vepřový závitek, rýže.     Šunka, Rama, rohlík. Zelenina.   ----- 

   (1,3,7,11), (7)                                                (1,6,7,10,12)     (1,6,7),(7),(1,3,7,11),(9,12)    
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   Káva bílá, čaj ovocný.                                  Fazolová polévka se salámem. (Drůbková pol. jemná)  

   (1,7)                                              (1,6,7,9) / (1,7,9)  

SOBOTA  3: Toustový chléb, Rama, sýr plátkový. Krůtí ražniči, brambory. Kompot.  Tlačenka, chléb.     ----- 

   (1,3,6,7,11), (7), (7)   (1,6,7,10), (7)     (1,6,7), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Toust. chléb, Rama, sýr plátk.  Krůtí ražniči dietní, brambory. Kompot.  Tlačenka dietní, rohlík.    -----  

   (1,3,6,7,11), (7), (7)   (1,6,7,10), (7)     (1,6,7), (1,3,7,11) 

   9: Toust. chléb, Rama, sýr plát.Džus dia. Krůtí ražniči, brambory. Kompot dia.  Tlačenka, chléb.    Přesnídávka dia. 

   (1,3,6,7,11), (7), (7)   (1,6,7,10), (7)     (1,6,7), (1,3,5,6,7,8,11)    0 

   9/4: Toust. chléb, Rama, sýr plát.Džus dia.-Krůtí ražniči dietní, brambory. Kompot dia. Tlačenka, rohlík.    Přesnídávka dia. 

   (1,3,6,7,11), (7), (7)   (1,6,7,10), (7)     (1,6,7), (1,3,7,11)     0  

   Mix: Toust. chléb, Rama, sýr plátk. Krůtí kostky, brambory. Kompot.  Tlačenka, rohlík.    ----- 

   (1,3,6,7,11), (7), (7)   (1,6,7,10), (7)     (1,6,7), (1,3,7,11) 

   Kakao, čaj ovocný.   Drůbková  polévka s nudlemi. 

   (6,7,8)     (1,3,7,9) 

NEDĚLE  3: Sladké pečivo.   Selská pečeně, bram. knedlíky, dušené zelí. Pivo. Kuřecí nudličky, šťouch. bram. s pažitkou.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1), (1,3,7), (1,12), (1)    (1) 

   4: Sladké pečivo.   Selská peč. dietní, bram. knedlíky, kompot dia. Kuřecí nudličky, šť. bram. s pažitkou dietní. ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1), (1,3,7)     (1), (7) 

   9: Sladké pečivo dia. Ovoce.  Selská peč., bram. kn., dušené zelí dia. Pivo dia. Kuř. nudličky, šť. bram. s pažitkou.      Ovoce, chléb. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1), (1,3,7), (1,12), (1)    (1)        (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Sladké pečivo dia. Ovoce.  Selská peč.dietní, bram. knedlíky, kompot dia. Kuř. nudličky, šť. bram. s pažitkou dietní.   Ovoce, rohlík. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1), (1,3,7)     (1), (7)          (1,3,7,11) 

   Mix: Sladké pečivo.   Selská pečeně, bram. knedlíky, kompot dia. Kuřecí nudličky, šť. bram. s pažitkou.       ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1), (1,3,7)     (1) 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Případné informace o složení pokrmu sdělí referent stravování.  

 

 

Nutriční terapeut: Bc. Barbora Kaněrová, DiS. 

 

 

Platné od   5.6.2017 
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Domov pro seniory Kurojedy     JÍDELNÍ LÍSTEK  2                03 07. 2017 – 09. 07. 2017 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

   Káva bílá, čaj ovocný.   Polévka krupicová. 

   (1,7)     (1,3,9) 

PONDĚLÍ   3: Chléb, Rama, paštika.   Rajská omáčka, plněný paprikový lusk, těstoviny. -Buchty plněné. Mléko.    ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (1,3,5,6,7,8,9,10,11) (1,7,9,12), (1,3,5,6,7,8,9,10,11), (1,3)  (1,3,7), (7) 

   4: Rohlík, Rama, paštika.  Rajská om., masové koule, těstoviny.  Buchty plněné. Jogurt.    

   (1,3,7,11), (7), (1,3,5,6,7,8,9,10,11) (1,7,9,12), (1,3,5,6,7,8,10,11), (1,3)  (1,3,7), (7) 

   9: Chléb, Rama, paštika.Zelenina. Rajská om. dia, pln. papr. lusk, těstoviny.  Buchty plněné dia. Mléko.  Ovoce, chléb. 

   (1,3,5,6,7,8,11),(7),(1,3,5,6,7,8,9,10,11),(9,12)-(1,7,9,12), (1,3,5,6,7,8,9,10,11), (1,3)  (1,3,7), (7)    (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, Rama, paštika. Zelenina. Rajská om. dia, masové koule, těstoviny.   Buchty plněné. Jogurt dia.   Ovoce, rohlík. 

   (1,3,7,11),(7), (1,3,5,6,7,8,9,10,11),(9,12) (1,7,9,12), (1,3,5,6,7,8,10,11), (1,3)  (1,3,7), (7)      (1,3,7,11) 

   Mix: Rohlík, Rama, paštika.  Rajská om., masové koule, těstoviny.  Buchty plněné. Mléko.     ----- 

   (1,3,7,11), (7), (1,3,5,6,7,8,9,10,11) (1,7,9,12), (1,3,5,6,7,8,10,11), (1,3)  (1,3,7), (7) 

   Karo, čaj ovocný.                              Mrkvová polévka. 

   (1,7)                                (1,3,7,9) 

ÚTERÝ   3: Rohlík,  pomaz. salámová.  Kuřecí roláda, bramborová kaše. Salát z čín. zelí. Těstovinový salát se šunkou, chléb.  ----- 

   (1,3,7,11), (1,6,7,10)   (7), (7), (12)     (1,3,6,7), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Rohlík, pomaz. salámová dietní. Kuřecí roláda, bram. kaše. Salát z čín. zelí. Těstovinový salát se šunkou dietní, rohlík. ----- 

   (1,3,7,11), (1,6,7)    (7), (7), (12)     (1,3,6,7), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, pom. salámová.Tvaroh dia. Kuřecí roláda, bram. kaše. Salát z čín. zelí dia. Těstovinový salát se šunkou, chléb.    Jogurt dia, chléb. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,6,7,10),(7)  (7), (7), (12)     (1,3,6,7), (1,3,5,6,7,8,11)      (7), (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, pom. salám. dietní.Tvaroh dia.-Kuřecí roláda, bram. kaše. Salát z čín. zelí dia. Těstovinový salát se šunkou dietní, rohlík. - Jogurt dia, rohlík. 

   (1,3,7,11), (1,6,7,),(7)   (7), (7), (12)     (1,3,6,7), (1,3,7,11)       (7),(1,3,7,11) 

   Mix: Rohlík, pom. salámová.  Kuřecí roláda, bramborová kaše. Salát z čín. zelí. Těstovinový salát se šunkou, rohlík.  ----- 

   (1,3,7,11), (1,6,7,10)   (7), (7), (12)     (1,3,6,7), (1,3,7,11) 

   Káva bílá, čaj ovocný.   Slepičí vývar s cizrnou.  

   (1,7)     (1,5,6,9) 

STŘEDA  3: Rohlík, sýr žervé.   Špekové knedlíky, dušené zelí.    Vepřový plátek přírodní, chléb.   ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,3,7), (1,12)     (1,7),  (1,3,5,6,7,8,11)  

   4: Rohlík, sýr žervé.   Špekové knedlíky dietní, kompot.   Vepřový plátek přírodní, rohlík.    -----  

   (1,3,7,11), (7)    (1,3,7)      (1,7),  (1,3,7,11)  

   9: Rohlík,  sýr žervé. Oplatka dia. Špekové knedlíky, dušené zelí dia.   Vepřový plátek přírodní, chléb.      Zelenin. salát dia, chléb. 

(1,3,7,11),(7),(1,3,5,6,7,8,11)   (1,3,7), (1,12)     (1,7),  (1,3,5,6,7,8,11)              (9,12),(1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, sýr žervé.Oplatka dia. Špekové knedlíky dietní, kompot dia.  Vepřový plátek přírodní, rohlík.      Zelenin. salát dia,rohlík. 

   (1,3,7,11),(7),(1,3,5,6,7,8,11)   (1,3,7)      (1,7),  (1,3,7,11)                       (9,12),(1,3,7,11) 

   Mix: Rohlík, sýr žervé.   Špekové knedlíky dietní, kompot dia.   Vepřový plátek přírodní, rohlík.   ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,3,7)      (1,7),  (1,3,7,11)  
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   3:     Nudle se sýrovou omáčkou.     

        (1,3,7)                    

STŘEDA  4:      Nudle se sýrovou omáčkou.   

II. varianta oběda       (1,3,7)      

   9:      Nudle se sýrovou omáčkou.           

        (1,3,7)             

   9/4:     Nudle se sýrovou omáčkou.  

        (1,3,7)    

   Mix:      Nudle se sýrovou omáčkou.  

        (1,3,7) 

Karo, čaj ovocný.   Polévka žampionová krémová. (Pol. žampionová dietní.)  

(1,7)     (1,7,9)/ (1,7,9) 

ČTVRTEK  3: Chléb, pomazánka rybí.  Kuřecí stehno pečené, rýže.   Salám, sýr plátkový, vejce vařené, rohlík.  -----  

   (1,3,5,6,7,8,11), (4,7,10)   (1,7)      (1,6,7), (7), (3), (1,3,7,11) 

   4: Rohlík, pomazánka rybí.  Kuřecí stehno pečené, rýže.   Salám, sýr plátkový, sýr tavený, rohlík.  ----- 

   (1,3,7,11), (4,7,10)   (1,7) (1,6,7), (7), (7), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, pomaz. rybí. Zelenina.  Kuřecí stehno pečené, rýže.   Salám, sýr plátkový, vejce vařené, chléb.  Ovoce. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (4,7,10),(9,12)  (1,7)      (1,6,7), (7), (3), (1,3,5,6,7,8,11)   0 

   9/4: Rohlík, pomaz. rybí. Zelenina. Kuřecí stehno pečené, rýže.   Salám, sýr plátkový, sýr tavený, rohlík.  Ovoce.  

   (1,3,7,11), (4,7,10),(9,12)   (1,7)      (1,6,7), (7), (7), (1,3,7,11)    0 

   Mix: Rohlík, pomazánka rybí.  Kuřecí stehno pečené, rýže.   Salám, sýr plátkový, sýr tavený, rohlík.  ----- 

   (1,3,7,11), (4,7,10)   (1,7)      (1,6,7), (7), (7), (1,3,7,11) 

   Káva bílá, čaj ovocný.   Hovězí vývar s krupicovými noky. 

   (1,7)     (1,3,9) 

PÁTEK   3: Chléb, Rama, jogurt.   Masový prejt, brambory. Zelný salát.  Polévka rajská s těstovinami, rohlík.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (1,3,7,11), (7), (12)    (1,3,9), (1,3,7,11) 

   4: Rohlík, Rama, jogurt.   Masový prejt dietní, brambory. Kompot dia. Polévka rajská s těstovinami, rohlík.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1,3,7,11), (7)     (1,3,9), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, Rama, jogurt dia.  Masový prejt, brambory.Zelný salát dia.       Polévka rajská s těstovinami dia, chléb. Přesnídávka dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (1,3,7,11), (7), (12)           (1,3,9),  (1,3,5,6,7,8,11)       0 

   9/4: Rohlík, Rama, jogurt dia.  Masový prejt dietní, brambory. Kompot dia. Polévka rajská s těstovinami dia, rohlík. Přesnídávka dia.   

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1,3,7,11), (7)                (1,3,9), (1,3,7,11)     0 

   Mix: Rohlík, Rama, jogurt.  Masový prejt dietní, brambory. Kompot dia. Polévka rajská s těstovinami, rohlík.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1,3,7,11), (7)     (1,3,9), (1,3,7,11) 
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   Káva bílá, čaj ovocný.                                  Zeleninová polévka s jáhlami. 

   (1,7)                                             (1,5,6,9) 

SOBOTA  3: Chléb, máslo, šunka.   Hovězí na smetaně a houbách, knedlíky.  Drůbeží rizoto se zeleninou. Ovoce.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (1,6,7)  (1,7,12), (1,3,7)     (7,9) 

   4: Rohlík, Rama, šunka.   Hovězí na smetaně dietní, knedlíky.  Drůbeží rizoto se zeleninou. Ovoce.  -----  

    (1,3,7,11),(7),(1,6,7)   (1,7), (1,3,7)     (7,9) 

   9: Chléb, máslo, šunka. Zelenina.  Hovězí na smetaně a houbách, knedlíky. Ovoce. Drůbeží rizoto se zeleninou.   Chléb, sýr tavený. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (1,6,7),(9,12)  (1,7,12), (1,3,7)     (7,9)      (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   9/4: Rohlík, Rama, šunka. Zelenina. Hovězí na smetaně dietní, knedlíky. Ovoce. Drůbeží rizoto se zeleninou.   Rohlík, sýr tavený. 

   (1,3,7,11),(7),(1,6,7),(9,12)  (1,7), (1,3,7)     (7,9)     (1,3,7,11),(7) 

   Mix: Rohlík, máslo, šunka.  Hovězí na smetaně dietní, knedlíky.  Drůbeží rizoto se zeleninou. Ovoce.  ----- 

   (1,3,7,11),(7),(1,6,7)   (1,7), (1,3,7)     (7,9) 

Kakao, čaj ovocný.   Špenátová polévka. (Špenátová polévka dietní.) 

   (6,7, 8)     (1,3,7,9) / (1,7,9) 

NEDĚLE  3: Bochánek, Rama.   Vepřová směs se zeleninou, brambory. Ovoce. Párky, hořčice, chléb.     ----- 

   (1,3,6,7,8,11), (7)    (1,6,7,9), (7)     (1,6,7), (10),(1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Bochánek, Rama.   Vepřová směs se zeleninou, brambory. Ovoce. Párky, rohlík.      ----- 

   (1,3,6,7,8,11), (7)    (1,6,7,9), (7)     (1,6,7), (1,3,7,11) 

   9: Bochánek dia, Rama. Ml. nápoj dia. Vepřová směs se zeleninou, brambory. Ovoce. Párky, hořčice, chléb.       Oplatka dia. 

   (1,3,6,7,8,11), (7),(7)   (1,6,7,9), (7)     (1,6,7), (10),(1,3,5,6,7,8,11)     (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Bochánek dia, Rama. Ml.nápoj dia. Vepřová směs se zeleninou, brambory. Ovoce. Párky, rohlík.        Oplatka dia. 

   (1,3,6,7,8,11), (7),(7)   (1,6,7,9), (7)     (1,6,7), (1,3,7,11)         (1,3,5,6,7,8,11) 

   Mix: Bochánek, Rama.   Vepřová směs se zeleninou, brambory. Ovoce. Párky, rohlík.      ----- 

   (1,3,6,7,8,11), (7)    (1,6,7,9), (7)     (1,6,7), (1,3,7,11) 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Případné informace o složení pokrmu sdělí referent stravování.  

 

 

Nutriční terapeut: Bc. Barbora Kaněrová, DiS. 

 

 

Platné od   5.6.2017 
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Domov pro seniory Kurojedy     JÍDELNÍ LÍSTEK  3                10. 07. 2017 – 16. 07. 2017 

 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

   Káva bílá, čaj ovocný   Polévka pórková s vejci. (Pol. pórková dietní)   

   (1,7)     (1,3,9)/ (1,9) 

PONDĚLÍ  3: Toust. chléb, pomazánkové máslo. Žemlovka s jablky. Mléko.   Kuřecí závitek, brambory. Zelenina.  ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,7)    (1,3,7,12), (7)     (1,6,7,10,12), (7), (9,12) 

   4: Toust. chléb, pomazánkové máslo. Žemlovka s jablky. Jogurt.   Kuřecí závitek dietní, brambory. Zelenina. ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,7)    (1,3,7,12), (7)     (1,6,7,10), (7),(9,12) 

   9: Toust. chléb, pom.máslo. Zelenina. Žemlovka dia s jablky. Mléko.   Kuřecí závitek, brambory. Zelenina.     Ovoce, chléb.  

   (1,3,6,7,11), (1,7),(9,12)   (1,3,7,12), (7)     (1,6,7,10,12), (7),(9,12)      (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Toust. chléb, pom. máslo.Zelenina. Žemlovka dia s jablky. Jogurt dia.  Kuřecí závitek dietní, brambory. Zelenina.   Ovoce, rohlík. 

   (1,3,6,7,11), (1,7),(9,12)   (1,3,7,12), (7)     (1,6,7,10), (7),(9,12)       (1,3,7,11) 

   Mix: Toust. chléb, pomazánkové máslo. Žemlovka s jablky. Mléko.   Kuřecí závitek dietní, brambory. Zelenina. ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,7)    (1,3,7,12), (7)     (1,6,7,10), (7),(9,12) 

   Karo, čaj ovocný.                             Polévka uzená s kroupami. (Pol. krupicová)         

   (1,7)                                (1,5,6,9) / (1,3,9)  

ÚTERÝ   3: Chléb, máslo, džem.   Námořnické maso, rýže. Ovoce.   Pomaz. vajíčková, chléb.     ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12)   (1,3,12)      (1,3,7,10), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Rohlík, Rama, džem.   Námořnické maso, rýže. Ovoce.   Pomaz. vajíčková dietní, rohlík.      ----- 

   (1,3,7,11), (7), (12)   (1,3,12)      (1,3,7,10), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, máslo, džem dia. Pudink dia. Námořnické maso, rýže. Ovoce.   Pomaz. vajíčková, chléb.     Chléb, sýr plátk. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12),(7)  (1,3,12)      (1,3,7,10), (1,3,5,6,7,8,11)       (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   9/4: Rohlík, Rama, džem dia. Pudink dia. Námořnické maso, rýže. Ovoce.   Pomaz. vajíčková dietní, rohlík.                  Rohlík, sýr plátk. 

   (1,3,7,11), (7), (12),(7)   (1,3,12)      (1,3,7,10), (1,3,7,11)       (1,3,7,11), (7) 

   Mix: Rohlík, máslo, džem.  Námořnické maso, rýže. Ovoce.   Pomaz. vajíčková, rohlík.      ----- 

   (1,3,7,11), (7), (12)   (1,3,12)      (1,3,7,10), (1,3,7,11) 

Káva bílá, čaj ovocný.   Polévka drůbková se strouháním.       

(1,7)     (1,3,9) 

STŘEDA  3: Chléb, sýr tavený.   Vepřový řízek smažený, bram. salát.  Zapečené těstoviny s uz. masem. Zelenina. ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (1,3,6,7,9,10,12)  (1,3,7), (9,12) 

   4: Rohlík, sýr tavený.   Vepřový plátek přír., bram. salát dietní.  Zapečené těstoviny s uz. masem. Zelenina. ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,7), (1,3,6,7,9,10,12)    (1,3,7), (9,12) 

9: Chléb, sýr tavený. Ovoce.  Vepřový řízek smažený, bram. salát.  Zapečené těstoviny s uz. masem. Zelenina.   Jogurt dia,chléb. 

(1,3,5,6,7,8,11), (7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (1,3,6,7,9,10,12)  (1,3,7), (9,12)        (7), (1,3,5,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, sýr tavený. Ovoce.  Vepřový plátek přír., bram.salát dietní.   Zapečené těstoviny s uz. masem. Zelenina.  Jogurt dia,rohlík. 

   (1,3,7,11), (7)    (1,7), (1,3,6,7,9,10,12)    (1,3,7), (9,12)        (7),(1,3,7,11) 

   Mix: Rohlík, sýr tavený.   Vepřový plátek přír., bram.salát dietní.   Zapečené těstoviny s uz. masem. Zelenina. -----  
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   (1,3,7,11), (7)    (1,7), (1,3,6,7,9,10,12)    (1,3,7), (9,12) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   3:     Vepřová pečeně, brambory.     

        (1), (7)                    

STŘEDA  4:      Vepřová pečeně dietní, brambory.   

II. varianta oběda       (1,7), (7)       

   9:      Vepřová pečeně, brambory.           

        (1), (7)             

   9/4:     Vepřová pečeně dietní, brambory.   

        (1,7), (7)      

   Mix:      Vepřová pečeně, brambory.  

        (1), (7)  

Karo, čaj ovocný.   Čočková polévka. (Zeleninová polévka krémová)   

   (6,7,8)     (1,9) / (1,3,9)  

ČTVRTEK  3: Chléb, pomazánka tuňáková.  Kuřecí špíz, bram. kaše. Zelen. salát.  Lečo s vejci a uzeninou, chléb.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11),(4,7)   (1,6,7,9,10), (7), (9,12)    (1,3,6,7,9), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Rohlík, pom. tuňáková.  Kuřecí špíz dietní, bram. kaše. Zelen. salát. Lečo s uzeninou dietní, rohlík.   ----- 

   (1,3,7,11),(4,7)    (1,6,7,10), (7), (9,12)    (1,3,6,7,9), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, pomazánka tuňáková.  Kuřecí špíz, bram. kaše. Zelen. salát.  Lečo s vejci a uzeninou, chléb.  Přesnídávka dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11),(4,7)   (1,6,7,9,10), (7), (9,12)    (1,3,6,7,9), (1,3,5,6,7,8,11)   0 

   9/4: Rohlík, pom. tuňáková.  Kuřecí špíz dietní, bram. kaše. Zelen. salát. Lečo s uzeninou dietní, rohlík.  Přesnídávka dia. 

   (1,3,7,11),(4,7)    (1,6,7,10), (7), (9,12)    (1,3,6,7,9), (1,3,7,11)    0 

   Mix: Chléb,pomazánka tuňáková. Kuřecí špíz, bram. kaše. Zelen. salát.  Lečo s vejci a uzeninou, rohlík.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11),(4,7)   (1,6,7,9,10), (7), (9,12)    (1,3,6,7,9), (1,3,7,11) 

   Káva bílá, čaj ovocný.   Polévka celerová.       

   (1,7)     (1,7,9) 

PÁTEK   3: Houska, máslo, salám.   Debrecínský guláš, těstoviny. Ovoce.  Bramborová polévka, chléb.   ----- 

   (1,3,7,11), (7), (1,6,7)   (1,9), (1,3)     (1,9,12), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Houska, Rama, salám.  Debrecínský guláš dietní, těstoviny. Ovoce. Bramborová polévka dietní, rohlík.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (1,6,7)   (1,9), (1,3)     (1,9), (1,3,7,11) 

   9: Houska, máslo, salám. Zelenina. Debrecínský guláš, těstoviny. Ovoce.  Bramborová polévka, chléb.              Chléb,Rama,džem dia. 

   (1,3,7,11), (7), (1,6,7),(9,12)  (1,9), (1,3)     (1,9,12), (1,3,5,6,7,8,11)          (1,3,5,6,7,8,11),(7),(12) 

   9/4: Houska, Rama, salám. Zelenina. Debrecínský guláš dietní, těstoviny. Ovoce. Bramborová polévka dietní, rohlík.   Rohlík,Rama,džem dia. 

   (1,3,7,11), (7), (1,6,7),(9,12)  (1,9), (1,3)     (1,9), (1,3,7,11)            (1,3,7,11),(7),(12) 

   Mix: Houska, máslo, salám.  Debrecínský guláš dietní, těstoviny. Ovoce. Bramborová polévka dietní, rohlík.  ----- 

   (1,3,7,11), (1,6,7), (7)   (1,9), (1,3)     (1,9,12), (1,3,7,11) 
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   Káva bílá, čaj ovocný.                                  Polévka slepičí s nudlemi.  

   (1,7)                                             (1,3,9)    

SOBOTA  3: Rohlík, Rama, jogurt.   Krůtí maso na paprice, knedlíky.   Pštrosí vejce, brambory. Zelenina.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1,7), (1,3,7)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (7),(9,12) 

   4: Rohlík, Rama, jogurt.   Krůtí maso přírodní, knedlíky.   Pštrosí vejce dietní, brambory.Zelenina.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1,3,7)      (1,3,5,6,7,8,10,11), (7),(9,12) 

   9: Chléb, Rama, jogurt dia.  Krůtí maso na paprice, knedlíky. Ovoce.  Pštrosí vejce, brambory. Zelenina.    Ovoce,chléb. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (1,7), (1,3,7)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (7),(9,12)     (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, Rama, jogurt dia.  Krůtí maso přírodní, knedlíky. Ovoce.  Pštrosí vejce dietní, brambory. Zelenina.    Ovoce,rohlík. 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1,3,7)      (1,3,5,6,7,8,10,11), (7),(9,12)     (1,3,7,11) 

   Mix: Rohlík, Rama, jogurt.  Krůtí maso na paprice, knedlíky.   Pštrosí vejce dietní, brambory. Zelenina.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1,3,7)      (1,3,5,6,7,8,10,11), (7),(9,12) 

Kakao, čaj ovocný   Hovězí vývar s krupicovými noky.    

(6,7,8)     (1,3,9) 

NEDĚLE  3: Sladké pečivo    Pečené filé na másle, šťouchané br.. Zel. salát. Pivo.-Špagety milánské.    ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (4,7,9), (9,12), (1)    (1,3,7,9,12) 

   4: Sladké pečivo.   Pečené filé, šť. bram. dietní. Zel. salát.  Špagety s rajčatovou omáčkou.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (4,7,9), (7), (9,12)    (1,3,7,9,12) 

   9: Sladké pečivo dia. Tvaroh dia.  Pečené fil na másle, šť. bram.. Zel. salát.Pivo dia.-Špagety milánské.   Chléb, sýr tavený. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13),(7)   (4,7,9), (9,12), (1)    (1,3,7,9,12)    (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   9/4: Sladké pečivo dia. Tvaroh dia. Pečené filé, šť. bram. dietní. Zel. salát.  Špagety s rajčatovou omáčkou.  Rohlík, sýr tavený. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13),(7)   (4,7,9), (7), (9,12)    (1,3,7,9,12)    (1,3,7,11), (7) 

   Mix: Sladké pečivo.   Pečené filé na másle, šťouchané bram.Zel. salát. Špagety  s rajčatovou omáčkou.   ------ 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (4,7,9),(9,12)     (1,3,7,9,12) 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Případné informace o složení pokrmu sdělí referent stravování.  

 

 

Nutriční terapeut: Bc. Barbora Kaněrová, DiS. 

 

 

Platné od   5.6.2017 
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Domov pro seniory Kurojedy     JÍDELNÍ LÍSTEK  4                17. 07. 2017 – 23. 07. 2017 

 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

   Káva bílá, čaj ovocný.   Polévka kulajda. (Slepičí polévka s nudlemi.)  

   (1,7)     (1,3,9) / (1,3,9) 

PONDĚLÍ   3: Chléb, pomazánka paštiková.  Rizoto drůbeží se zeleninou. Steril. okurka. Vepřový plátek přírodní, brambory.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11) (7,9), (10,12)     (1,7), (7) 

   4: Rohlík, pomazánka paštiková.  Rizoto drůbeží se zeleninou. Červená řepa. Vepřový plátek přírodní, brambory.  ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11)  (7,9), (12)     (1,7), (7) 

   9: Chléb, pom. paštiková.Zelenina. Rizoto drůbeží se zeleninou. Steril. okurka. Vepřový plátek přírodní, brambory. Chléb, sýr žervé. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11),(9,12)-(7,9), (10,12)     (1,7), (7)    (1,3,5,6,7,8,11),(7) 

   9/4: Rohlík, pom. paštiková. Zelenina. Rizoto drůbeží se zeleninou. Červená řepa.  Vepřový plátek přírodní, brambory. Rohlík, sýr žervé. 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11),(9,12) (7,9), (12)     (1,7), (7)    (1,3,7,11),(7) 

   Mix: Rohlík, pomazánka paštiková. Rizoto drůbeží se zeleninou. Červená řepa. Vepřový plátek přírodní, brambory.  ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11)  (7,9), (12)     (1,7), (7) 

   Karo, čaj ovocný.                              Drůbková polévka s jáhlami.      

   (1,7)     (1,5,6,9) 

ÚTERÝ   3: Houska, máslo, jogurt.  Bram. knedlíky plněné uz. masem. Zelný salát. Květáková pol. s bramborem, chléb.   ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,3,6,7), (12)     (1,3,9), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Houska, Rama, jogurt.  Bram. kn. plněné uz. masem dietní. Steril. mrkev. Zeleninová polévka krémová, rohlík.  ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,3,6,7), (9,12)     (1,3,7,9), (1,3,7,11) 

   9: Houska, máslo,  jogurt dia.  Bram. kn. pln. uz.  masem. Zelný s. dia. Džus dia. Květáková pol. s bramborem, chléb. Oplatka dia. 

   (1,3,7,11), (7)    (1,3,6,7), (12)     (1,3,9), (1,3,5,6,7,8,11)   (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Houska, Rama, jogurt dia.  Bram. kn. pln. uz. masem diet. St. mrkev.Džus dia.-Zeleninová polévka krémová, rohlík. Oplatka dia. 

   (1,3,7,11), (7)    (1,3,6,7), (9,12)     (1,3,7,9), (1,3,7,11)   (1,3,5,6,7,8,11) 

   Mix: Houska, máslo, jogurt.  Bram. kn. plněné uzeným masem. Steril.mrkev. Květáková pol. s bramborem, rohlík.  ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,3,6,7), (9,12)     (1,3,9), (1,3,5,6,7,8,11) 

   Káva bílá, čaj ovocný.   Polévka masový krém.      

   (1,7)     (1,9) 

STŘEDA  3: Chléb, Rama, džem.   Kapustový karbanátek, bramborová kaše. Šunková pěna I., chléb. Zelenina.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (1,5,6,7), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12) 

   4: Rohlík, Rama, džem.   Karbanátek dietní, bramborová kaše.  Šunková pěna I., rohlík. Zelenina.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (12)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (1,5,6,7), (1,3,7,11), (9,12) 

   9: Chléb, Rama, džem dia. Kefír.  Kapustový karbanátek, bramborová kaše. Ovoce. Šunková pěna I., chléb. Zelenina. Přesnídávka dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12),(7)  (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (1,5,6,7), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12)   0 

   9/4: Rohlík, Rama, džem dia. Kefír. Karbanátek dietní, bramborová kaše. Ovoce. Šunková pěna I., rohlík. Zelenina. Přesnídávka dia. 

   (1,3,7,11), (7), (12),(7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (1,5,6,7), (1,3,7,11), (9,12)   0 

   Mix: Rohlík, Rama, džem.  Kapustový karbanátek, bramborová kaše. Šunková pěna I., rohlík. Zelenina.  -----  

   (1,3,7,11), (7), (12)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (1,5,6,7), (1,3,7,11), (9,12) 



 
  

17 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   3:     Bramborové škubánky s mákem.   

        (1,3,5,7,8)                    

STŘEDA  4:      Bramborové škubánky s tvarohem.  

II. varianta oběda       (1,7)      

   9:      Bramborové škubánky s tvarohem dia. Ovoce.        

        (1,3,5,7,8)            

   9/4:     Bramborové škubánky s tvarohem dia. Ovoce. 

        (1,7)    

   Mix:      Bramborové škubánky s tvarohem. 

        (1,7) 

   Karo, čaj ovocný.   Slepičí polévka s vaječnou mlhovinou. 

   (6,7,8)     (3,9) 

ČTVRTEK  3: Rohlík sýrový, pomazánkové máslo. Azu po tatarsku kuřecí, rýže. Ovoce.  Lívance skořicové. Jogurt.   -----  

   (1,3,7,11), (1,7)    (1,10,12)     (1,3,7), (7) 

   4: Rohlík sýrový, pomazánkové máslo. Azu kuřecí dietní, rýže. Ovoce.   Lívance s dia džemem. Jogurt.   ----- 

   (1,3,7,11), (1,7)    (1)      (1,3,7,12), (7) 

   9: Rohlík sýrový, pomaz. más.Zelenina. Azu po tatarsku kuřecí, rýže. Ovoce.  Lívance s dia džemem. Jogurt dia. Chléb, sýr tavený. 

   (1,3,7,11), (1,7),(9,12)   (1,10,12)     (1,3,7,12), (7)    (1,3,5,6,7,8,11),(7) 

   9/4: Rohlík sýrový, pomaz. m.Zelenina. Azu kuřecí dietní, rýže. Ovoce.   Lívance s dia džemem. Jogurt dia. Rohlík, sýr tavený. 

   (1,3,7,11), (1,7),(9,12)   (1)      (1,3,7,12), (7)    (1,3,7,11),(7) 

   Mix: Rohlík sýrový, pomaz. máslo. Azu po tatarsku kuřecí, rýže. Ovoce.  Lívance s dia džemem. Jogurt.   ----- 

   (1,3,7,11), (1,7)    (1,10,12)     (1,3,7,12), (7) 

   Káva bílá, čaj ovocný.   Kmínová polévka.       

   (1,7)     (1,9) 

PÁTEK   3: Rohlík, pomaz. zeleninová.  Filé zapečené se sýrem, brambory. Zelenina. Vepřová směs, těstoviny.    ----- 

   (1,3,7,11), (7,9)    (3,4,7,9), (7), (9,12)    (1), (1,3) 

   4: Rohlík, pomaz. zeleninová.  Filé zapečené se sýrem, brambory. Zelenina. Vepřová směs dietní, těstoviny.   ----- 

   (1,3,7,11), (7,9)    (3,4,7,9), (7), (9,12)    (1), (1,3) 

   9: Chléb, pomaz. zeleninová. Ovoce. Filé zapečené se sýrem, brambory. Zelenina. Vepřová směs, těstoviny.          Ovoce, chléb.

   (1,3,5,6,7,8,11), (7,9)   (3,4,7,9), (7), (9,12)    (1), (1,3)            (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, pomaz. zeleninová. Ovoce. Filé zapečené se sýrem, brambory. Zelenina. Vepřová směs dietní, těstoviny.          Ovoce, rohlík. 

   (1,3,7,11), (7,9)    (3,4,7,9), (7), (9,12)    (1), (1,3)                         (1,3,7,11) 

   Mix: Rohlík, pomaz. zeleninová.  Filé zapečené se sýrem, brambory. Zelenina. Vepřová směs dietní, těstoviny.                 ----- 

   (1,3,7,11), (7,9)    (3,4,7,9), (7), (9,12)    (1), (1,3) 
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   Káva bílá, čaj ovocný.                                 Česneková polévka s bramborami. (Zeleninová pol. s drobením)  

   (1,7)                                             (3,9) / (1,3,9)  

SOBOTA  3: Chléb, máslo, sýr plátkový.  Kuřecí plátek bram. šťouchané. Pudink.  Masová pomazánka, chléb.Zelenina.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (1), (7)      (7,9), (1,3,5,6,7,8,11),(9,12) 

   4: Rohlík, Rama, sýr plátkový.  Kuřecí pl., bram. šť. s pažitkou dietní. Pudink. Masová pomazánka, rohlík.Zelenina.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1), (7), (7)     (7,9), (1,3,7,11),(9,12) 

   9: Chléb, máslo, sýr plátk.Tvaroh dia. Kuřecí plátek, bram. šťouchané. Pudink dia. Masová pomazánka, chléb.Zelenina.    Mrkvový salát dia.  

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7),(7)  (1), (7)      (7,9), (1,3,5,6,7,8,11),(9,12)   0 

   9/4: Rohlík, Rama, sýr plátk.Tvaroh dia.- Kuřecí pl., bram. šť. s pažit. dietní. Pudink dia. Masová pomazánka, rohlík.Zelenina.   Mrkvový salát dia.  

   (1,3,7,11), (7), (7),(7)   (1), (7), (7)     (7,9), (1,3,7,11),(9,12)    0 

   Mix: Rohlík, máslo, sýr plátkový. Kuřecí plátek, bram. šťouchané. Pudink.  Masová pomazánka, rohlík.Zelenina.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1), (7)      (7,9), (1,3,7,11),(9,12) 

   Kakao, čaj ovocný.   Polévka drůbková s nudlemi.  

   (6,7,8)     (1,3,9) 

NEDĚLE  3: Šáteček.     Vepřová pečeně, knedlíky, špenát.  Zapečené těstoviny. Zelenina.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1), (1,3), (1,3,7)     (1,3,6,7), (9,12)  

   4: Šáteček.     Vepř. pečeně dietní, knedlíky, špenát dietní. Zapečené těstoviny. Zelenina.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1,7), (1,3,7), (1,3,7)    (1,3,6,7), (9,12) 

   9: Šáteček dia.     Vepř. pečeně, knedlíky, špenát.   Zapečené těstoviny. Zelenina.  Jogurt dia,chléb. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1), (1,3), (1,3)     (1,3,6,7), (9,12)    (7),(1,3,5,7,8,11) 

   9/4: Šáteček dia.    Vepř. pečeně dietní, knedlíky, špenát dietní.  Zapečené těstoviny. Zelenina.  Jogurt dia,rohlík. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1,7), (1,3,7), (1,3,7)    (1,3,6,7), (9,12)    (7),(1,3,7,11) 

   Mix: Šáteček.     Vepř. pečeně, knedlíky, špenát.   Zapečené těstoviny. Zelenina.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1), (1,3,7), (1,3)     (1,3,6,7), (9,12) 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Případné informace o složení pokrmu sdělí referent stravování.  

 

 

Nutriční terapeut: Bc. Barbora Kaněrová, DiS. 

 

 

Platné od   5.6.2017 
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Domov pro seniory Kurojedy     JÍDELNÍ LÍSTEK  5                24. 07. 2017 – 30. 07. 2017 

 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

   Káva bílá, čaj ovocný.   Gulášová pol. s bramborem. (Gulášová pol. dietní)      

   (1,7)     (1,6,7,9) / (1,6,7,9) 

PONDĚLÍ   3: Chléb, máslo, med.   Uzené maso, bramborová kaše. Kompot.  Kuřecí stehno pečené, chléb.    ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)   (1,6,7), (7)     (1,7), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Rohlík, Rama, med.   Uzené maso, bramborová kaše. Kompot.  Kuřecí stehno pečené, rohlík.    ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,6,7), (7)     (1,7), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, máslo, džem dia. Ovoce. Uzené maso, bramborová kaše. Kompot dia. Kuřecí stehno pečené, chléb.   Chléb, šunka. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12)   (1,6,7), (7)     (1,7), (1,3,5,6,7,8,11)             (1,3,5,6,7,8,11),(1,6,7) 

   9/4: Rohlík, Rama, džem dia. Ovoce. Uzené maso, bramborová kaše. Kompot dia. Kuřecí stehno pečené, rohlík.   Rohlík, šunka. 

   (1,3,7,11), (7), (12)   (1,6,7), (7)     (1,7), (1,3,7,11)                 (1,3,7,11), (1,6,7) 

   Mix: Rohlík, máslo, med.  Uzené maso, bramborová kaše. Kompot.  Kuřecí stehno pečené, rohlík.    ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,6,7), (7)     (1,7), (1,3,7,11) 

   Karo, čaj ovocný.                             Pórková polévka s vejci. (Pórková polévka dietní.)        

   (1,7)     (1,3,9), / (1,9) 

ÚTERÝ   3: Chléb, párky, hořčice.   Vídeňská roštěná, rýže. Ovoce.   Bramborový guláš, chléb.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,6,7), (10)  (7)      (1,6,7), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Toustový chléb, párky.  Vídeňská roštěná dietní, rýže. Ovoce.  Bramborový guláš dietní, rohlík.   ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,6,7)   0      (1,6,7), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, párky, hořčice. Zelenina. Vídeňská roštěná, rýže. Ovoce.   Bramborový guláš, chléb.         Zeleninový salát dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,6,7),(10),(9,12)  (7)      (1,6,7), (1,3,5,6,7,8,11)    (9,12) 

   9/4: Toustový chléb, párky. Zelenina. Vídeňská roštěná dietní, rýže. Ovoce.  Bramborový guláš dietní, rohlík.         Zeleninový salát dia. 

   (1,3,6,7,11), (1,6,7),(9,12)   0      (1,6,7), (1,3,7,11)     (9,12) 

   Mix: Toustový chléb, párky.  Vídeňská roštěná, rýže. Ovoce.   Bramborový guláš, rohlík.   ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,6,7)   (7)      (1,6,7), (1,3,7,11) 

   Káva bílá, čaj ovocný.   Polévka drožďová.     

   (1,7)     (1,3,5,6,7,8,9,10,11) 

STŘEDA  3: Rohlík, sýr tavený.   Vdolky. Kakao. Ovoce.    Kuřecí plátek přír., br.šťouchané s pažitkou. ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,3,7), (6,7,8)     (1) 

   4: Rohlík , sýr tavený.   Vdolky. Jogurt. Ovoce.    Kuřecí pl. přír., br.šťouchané s pažitkou.  ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,3,7), (7)     (1) 

   9: Rohlík sýrový, sýr tavený. Džus dia. Vdolky dia. Kakao. Ovoce.   Kuřecí pl. přír., br.šťouchané s pažitkou.   Přesnídávka dia. 

   (1,3,7,11), (7)    (1,3,7), (6,7,8)     (1)       0 

   9/4: Rohlík , sýr tavený. Džus dia. Vdolky dia. Jogurt dia. Ovoce.   Kuřecí pl. přír., br.šťouchané s pažitkou.   Přesnídávka dia. 

   (1,3,7,11), (7)    (1,3,7), (7)     (1)         0 

   Mix: Rohlík, sýr tavený.   Vdolky. Kakao. Ovoce.    Kuřecí pl. přír., br.šťouchané s pažitkou.  ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,3,7), (6,7,8)     (1) 
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   3:     Cizrnová kaše, opečený salám.Ovoce.  

        (1,5,6,9), (1,6,7)         

STŘEDA  4:      Bramborová kaše, opečený salám. Ovoce.   

II. varianta oběda       (7), (1,6,7)      

   9:      Cizrnová kaše, opečený salám. Ovoce.         

        (1,5,6,9), (1,6,7)            

   9/4:     Bramborová kaše, opečený salám. Ovoce.   

        (7), (1,6,7)    

   Mix:      Bramborová kaše, opečený salám. Ovoce.  

        (7), (1,6,7) 

Karo, čaj ovocný.   Polévka rajská s rýží. (Pol. rajská s rýží dia)  

(1,7)     (1,3,7,9,12) / (1,3,7,9,12) 

ČTVRTEK  3: Chléb, Rama, sýr žervé.  Čevabčiči, brambory.    Ovar, křen, chléb. Zelenina sterilovaná.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7),(7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (1,3,5,6,7,8,11), (9,12) 

   4: Rohlík, Rama, sýr žervé.  Čevabčiči, brambory.    Ovar, rohlík. Zelenina sterilovaná.  ----- 

   (1,3,7,11), (7),(7)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (1,3,7,11), (9,12) 

   9: Chléb, Rama, sýr žervé. Pudink dia. Čevabčiči, brambory.    Ovar, křen, chléb. Zelenina sterilovaná.   Ov. tvaroh dia.  

   (1,3,5,6,7,8,11), (7),(7), (7)  (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (1,3,5,6,7,8,11), (9,12)    (7) 

   9/4: Rohlík, Rama, sýr žervé. Pudink dia.-Čevabčiči, brambory.    Ovar, rohlík. Zelenina sterilovaná. Ov. tvaroh dia.  

   (1,3,7,11), (7),(7) , (7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (1,3,7,11), (9,12)     (7) 

   Mix: Rohlík, Rama, sýr žervé.  Čevabčiči, brambory.    Ovar, rohlík. Zelenina sterilovaná.  ----- 

   (1,3,7,11), (7),(7)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (1,3,7,11), (9,12)  

   Káva bílá, čaj ovocný.   Hovězí polévka s vejci.        

   (1,7)     (1,3,9) 

PÁTEK   3: Chléb, paštika. Zelenina.  Svíčková na smetaně, knedlíky.   Dršťková polévka, rohlík. Oplatka.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11),(9,12)-(1,7,9,12), (1,3,7)    (1,9), (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Rohlík, paštika. Zelenina.  Svíčková dietní, knedlíky.   Bramborová polévka dietní, rohlík. Oplatka. ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11),(9,12) (1,7,9,12), (1,3,7)    (1,9), (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11) 

   9: Chléb, paštika. Zelenina.  Svíčková dietní, knedlíky.   Dršťková polévka, chléb. Oplatka dia.      Ovoce, chléb. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11),(9,12)-(1,7,9,12), (1,3,7)    (1,9), (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11)     (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, paštika. Zelenina.  Svíčková dietní, knedlíky.   Bramborová pol. dietní, rohlík. Oplatka dia. – Ovoce,rohlík. 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11), (9,12) (1,7,9,12), (1,3,7)    (1,9), (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11)          (1,3,7,11) 

   Mix: Rohlík, paštika. Zelenina.  Svíčková dietní, knedlíky.   Bramborová pol. dietní, rohlík. Oplatka.                -----  

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11),(9,12) (1,7,9,12), (1,3,7)    (1,9), (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11) 
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   Káva bílá, čaj ovocný.                                  Vločková polévka.      

   (1,7)     (1,3,5,6,9) 

SOBOTA  3: Houska, máslo, ov.tvaroh.  Holandský řízek, bram. kaše. Zelenina. Pivo. Nádivka s kuřecím masem.   ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12), (1)   (1,3,6,7,9,11) 

   4: Houska, Rama, ov.tvaroh.  Holandský řízek dietní, bram. kaše. Zelenina. Nádivka s kuřecím masem.   ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (1,3,6,7,9,11) 

   9: Houska, máslo, ov. tvaroh dia.  Holandský řízek, bram. kaše. Zelenina. Pivo dia. Nádivka s kuřecím masem.         Chléb,Rama,džem dia.  

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12), (1)   (1,3,6,7,9,11)            (1,3,5,6,7,8,11),(7),(12) 

   9/4: Houska, Rama, ov. tvaroh dia. Holandský řízek dietní, bram. kaše. Zelenina. Nádivka s kuřecím masem.        Rohlík,Rama,džem dia. 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (1,3,6,7,9,11)            (1,3,7,11), (7),(12) 

   Mix: Houska, máslo, ov. tvaroh.  Holandský řízek, bram. kaše. Zelenina.  Nádivka s kuřecím masem.   ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (1,3,6,7,9,11) 

   Kakao, čaj ovocný.   Drůbková polévka se strouháním. 

(6,7,8)     (1,3,9) 

NEDĚLE  3: Plundra.    Segedínský guláš, knedlíky.    Těstovinový salát se šunkou, toust. chléb.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1,12), (1,3)     (1,3,6,7), (1,3,6,7,11) 

   4: Plundra.    Vepřový guláš dietní, knedlíky.    Těstovinový salát se šunkou dietní, tous.chl. ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1), (1,3)     (1,3,6,7), (1,3,6,7,11) 

   9: Plundra dia.     Segedínský guláš, knedlíky. Džus dia.  Těstovinový salát se šunkou, chléb. Chléb, sýr žervé. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1,12), (1,3), (12)     (1,3,6,7), (1,3,5,6,7,8,11)   (1,3,5,6,7,8,11),(7) 

   9/4: Plundra dia.    Vepřový guláš dietní, knedlíky. Džus dia.  Těstovinový salát se šunkou d., tous.chl. Rohlík, sýr žervé. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1), (1,3), (12)     (1,3,6,7), (1,3,6,7,11)   (1,3,7,11),(7) 

   Mix: Plundra.    Segedínský guláš, knedlíky.    Těstovinový salát se šunkou, toust.chl.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1,12), (1,3)     (1,3,6,7), (1,3,5,6,7,8,11) 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Případné informace o složení pokrmu sdělí referent stravování.  

 

 

Nutriční terapeut: Bc. Barbora Kaněrová, DiS. 

 

 

Platné od   5.6.2017 
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Domov pro seniory Kurojedy     JÍDELNÍ LÍSTEK  6                            31. 07. 2017 – 06. 08. 2017 

 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

   Káva bílá, čaj ovocný.   Špenátová polévka. (Špenátová polévka dietní.)       

   (1,7)     (1,3,7,9) / (1,7,9) 

PONDĚLÍ   3: Chléb, máslo, sýr plátkový.  Smažené filé, bram. kaše.  Zelenina.  Lívance s džemem. Mléko.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (1,3,4,5,6,7,8,10,11), (7),(9,12)   (1,3,7,12), (7) 

   4: Rohlík, Rama, sýr plátkový.  Pečené filé, bram. kaše. Zelenina.  Lívance s džemem. Kefír.   ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (4,7,9), (7),(9,12)     (1,3,7,12), (7) 

   9: Chléb, máslo, sýr plátkový.  Pečené filé, bram. kaše. Zelenina.  Lívance s džemem dia. Mléko.      Chléb, Rama. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (4,7,9), (7),(9,12)     (1,3,7,12), (7)       (1,3,5,6,7,8,11),(7) 

   9/4: Rohlík, Rama, sýr plátkový.  Pečené filé, bram. kaše. Zelenina.  Lívance s džemem dia. Kefír.      Rohlík, Rama. 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (4,7,9), (7),(9,12)     (1,3,7,12), (7)          (1,3,7,11),(7) 

   Mix: Rohlík, máslo, sýrplátkový.  Pečené filé, bram. kaše. Zelenina.  Lívance s džemem. Mléko.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (4,7,9), (7),(9,12)     (1,3,7,12), (7) 

   Karo, čaj ovocný.                             Polévka s játrovou rýží. (Polévka s játrovou rýží dietní.)    

   (1,7)                               (1,3,5,6,7,8,9,10,11) / (1,3,5,6,7,8,9,10,11) 

ÚTERÝ   3: Chléb, pomazánka rybí.   Vepřové maso v mrkvi, rozpeky. Jogurt.  Sýr plátkový, vejce, máslo, chléb.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (4,7,10)   (1,7,12), (1,3,7), (7)    (7), (3), (7), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Rohlík,pom. rybí.    Vepřové maso v mrkvi, rozpeky. Jogurt.  Sýr plátkový, s. tavený, Rama, rohlík.  ----- 

   (1,3,7,11), (4,7,10)   (1,7,12), (1,3,7), (7)    (7), (7), (7), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, pom. rybí. Ovoce.  Vepřové maso v mrkvi dia, rozpeky. Jogurt dia. Sýr plátkový, vejce, máslo, chléb.     Ovoce, chléb. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (4,7,10)   (1,7,12), (1,3,7), (7)    (7), (3), (7), (1,3,5,6,7,8,11)     (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, pom. rybí. Ovoce.  Vepřové maso v mrkvi dia, rozpeky. Jogurt dia. Sýr plátkový, s. tavený, Rama, rohlík.  Ovoce, rohlík. 

   (1,3,7,11), (4,7,10)   (1,7,12), (1,3,7), (7)    (7), (7), (7), (1,3,7,11)      (1,3,7,11) 

   Mix: Rohlík, pom. rybí.    Vepřové maso v mrkvi, rozpeky. Jogurt.  Sýr plátkový, s. tavený, máslo, rohlík.  ----- 

   (1,3,7,11), (4,7,10)   (1,7,12), (1,3,7), (7)    (7), (7), (7), (1,3,7,11) 

   Káva bílá, čaj ovocný.   Hovězí vývar s krupicovými noky.     

   (1,7)     (1,3,9)  

STŘEDA  3: Sladké pečivo.   Hovězí směs na pepři, těstoviny. Ovoce.  Plněný zelný list, brambory.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1), (1,3)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (7) 

   4: Sladké pečivo.   Hovězí směs přírodní, těstoviny. Ovoce.  Plněný zelný list, brambory.   -----  

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1), (1,3)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (7) 

   9: Sladké pečivo. Jogurt dia.  Hovězí směs na pepři, těstoviny. Ovoce.  Plněný zelný list, brambory.  Chléb, sýr tavený. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13) , (7)   (1), (1,3)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)   (1,3,5,6,7,8,11),(7) 

   9/4: Sladké pečivo. Jogurt dia.  Hovězí směs přírodní, těstoviny. Ovoce.  Plněný zelný list, brambory.  Rohlík, sýr tavený. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13), (7)   (1), (1,3)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)   (1,3,7,11),(7) 

   Mix: Sladké pečivo.   Hovězí směs přírodní, těstoviny. Ovoce.  Plněný zelný list, brambory.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1), (1,3)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (7) 
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   3:     Hovězí guláš, těstoviny. Ovoce.   

        (1), (1,3)                    

STŘEDA  4:      Hovězí guláš dietní, těstoviny. Ovoce.   

II. varianta oběda       (1), (1,3)      

   9:      Hovězí guláš, těstoviny. Ovoce.          

        (1), (1,3)            

   9/4:     Hovězí guláš dietní, těstoviny. Ovoce.   

        (1), (1,3)    

   Mix:      Hovězí guláš, těstoviny. Ovoce. 

        (1), (1,3) 

   Karo, čaj ovocný.   Čočková polévka. (Slepičí polévka s nudlemi)  

   (1,7)     (1,9) / (1,3,7,9) 

ČTVRTEK  3: Rohlík, Rama, salám šunkový.  Sekaná pečeně, bramborová kaše. Džus.  Borčš, chléb.     -----  

   (1,3,7,11), (7), (1,6,7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (12)   (1,7,9,12), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Rohlík, Rama, salám šunkový.  Sekaná pečeně dietní, bramborová kaše. Džus. Borčš dietní, rohlík.     ----- 

   (1,3,7,11), (7), (1,6,7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (12)   (1,7,9,12), (1,3,7,11) 

   9: Rohlík, Rama, salám šunk. Zelenina. Sekaná pečeně, bramborová kaše. Džus dia. Boršč dietní, chléb.    Zelenina, chléb. 

   (1,3,7,11), (7), (1,6,7),(9,12)  (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (12)   (1,7,9,12), (1,3,5,6,7,8,11)              (9,12),(1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, Rama, salám šunk.Zelenina. Sekaná pečeně dietní, bram. kaše. Džus dia.  Borčš dietní, rohlík.    Zelenina, rohlík. 

   (1,3,7,11), (7), (1,6,7),(9,12)  (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (12)   (1,7,9,12), (1,3,7,11)   (9,12),(1,3,7,11) 

   Mix: Rohlík, Rama, salám šunkový. Sekaná pečeně, bramborová kaše. Džus.  Borčš dietní, rohlík.    ----- 

   (1,3,7,11), (7), (1,6,7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (12)   (1,7,9,12), (1,3,7,11) 

   Káva bílá, čaj ovocný.   Polévka kmínová s vejci.      

   (1,7)     (1,3,9) 

PÁTEK   3: Chléb, Rama, džem.   Kuře ala bažant, bram. knedlíky, špenát.  Pomazánka vajíčková, rohlík, zelenina.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12)   (1,7), (1,3,7), (1,3,)    (1,3,6,7,10), (1,3,7,10), (9,12) 

   4: Rohlík, Rama, džem.   Kuře ala bažant, bram. kn., špenát dietní. Pom. vajíčková dietní, rohlík, zelenina.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (12)   (1,7), (1,3,7), (1,3,7)    (1,3,6,7,10), (1,3,7,10), (9,12) 

   9: Chléb, Rama, džem dia. Ovoce. Kuře ala bažant, bram. kn., špenát.Oplatka dia. Pomazánka vajíčková, chléb, zelenina.   Jogurt dia, chléb. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12)   (1,7), (1,3,7), (1,3),(1,3,5,6,7,8,11)   (1,3,6,7,10), (1,3,7,10), (9,12)     (7),(1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, Rama, džem dia. Ovoce. Kuře ala bažant, b. kn., špenát dietní.Oplatka dia.-Pom. vajíčková dietní, rohlík, zelenina.   Jogurt dia, rohlík. 

   (1,3,7,11), (7), (12)   (1,7), (1,3,7), (1,3,7),(1,3,5,6,7,8,11)  (1,3,6,7,10), (1,3,7,10), (9,12)    (7),(1,3,7,11) 

   Mix: Rohlík, Rama, džem.  Kuře ala bažant, bram. knedlíky, špenát.  Pomazánka vajíčková, rohlík, zelenina.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (12)   (1,7), (1,3,7), (1,3)    (1,3,6,7,10), (1,3,7,10), (9,12) 
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   Káva bílá, čaj ovocný.                                  Zeleninová polévka s nudlemi.    

   (1,7)                                              (1,3,9) 

SOBOTA  3: Chléb, sýr tavený.   Játra dušená na slanině, rýže. Ovoce.  Zapeč. bram. se zeleninou a uzeninou.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)   (1)      (1,3,6,7,9) 

   4: Rohlík, sýr tavený.   Játra dušená dietní, rýže. Ovoce.   Zapeč. bram. se zeleninou a uzeninou.  -----  

   (1,3,7,11), (7)    (1)      (1,3,6,7,9) 

   9: Chléb, sýr tavený.    Játra dušená na slanině, rýže. Ovoce.  Zapeč. bram. se zeleninou a uzen.     Chléb,Rama,džem dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)   (1)      (1,3,6,7,9)         (1,3,5,6,7,8,11),(7),(12) 

   9/4: Rohlík, sýr tavený.    Játra dušená dietní, rýže. Ovoce.   Zapeč. bram. se zeleninou a uzen..    Rohlík,Rama,džem dia.

   (1,3,7,11), (7)    (1)      (1,3,6,7,9)    (1,3,7,11),(7),(12) 

   Mix: Rohlík, sýr tavený.   Játra dušená dietní, rýže. Ovoce.   Zapeč. bram. se zeleninou a uzeninou.  ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1)      (1,3,6,7,9) 

   Kakao, čaj ovocný.   Slepičí polévka s cizrnou. 

(6,7,8)     (1,9) 

NEDĚLE  3: Sladké pečivo.   Štěpánská pečeně, knedlíky.   Vepřenky s cibulí, hořčice, chléb. Zelenina ster. ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1,3), (1,3,7)     (1,3,5,6,7,8,10),(10),(1,3,5,6,7,8,11),(9,12) 

   4: Sladké pečivo.   Štěpánská pečeně dietní, knedlíky.  Vepřenky dietní, rohlík. Kompot.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1,3), (1,3,7)     (1,3,5,6,7,8,10), (1,3,7,11) 

   9: Sladké pečivo.Ovoce.   Štěpánská pečeně, knedlíky. Jogurt dia.  Vepřenky s cibulí, hořč.,chléb. Zelenina st.  Přesnídávka dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1,3), (1,3,7),(7)     (1,3,5,6,7,8,10),(10),(1,3,5,6,7,8,11),(9,12)  0 

   9/4: Sladké pečivo. Ovoce.  Štěpánská pečeně dietní, knedlíky. Jogurt dia. Vepřenky dietní, rohlík. Kompot dia.     Přesnídávka dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1,3), (1,3,7),(7)     (1,3,5,6,7,8,10), (1,3,7,11)    0 

   Mix: Sladké pečivo.   Štěpánská pečeně, knedlíky.   Vepřenky dietní, rohlík. Kompot.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1,3), (1,3,7)     (1,3,5,6,7,8,10), (1,3,7,11) 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Případné informace o složení pokrmu sdělí referent stravování.  

 

 

Nutriční terapeut: Bc. Barbora Kaněrová, DiS. 

 

 

Platné od   5.6.2017 
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Domov pro seniory Kurojedy     JÍDELNÍ LÍSTEK  7                           07. 08. 2017 – 13. 08. 2017 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

   Káva bílá, čaj ovocný.   Zeleninová polévka s rýží.     

   (1,7)     (1,9) 

PONDĚLÍ   3: Chléb, pomazánka salámová.  Dukátové buchtičky s krémem.   Vepřová roláda, bram.kaše.  Zelenina.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,6,7,10)   (1,3,7)      (1,3,6,7,10,12), (7),(9,12) 

   4: Rohlík, pomazánka salámová dietní. Dukátové buchtičky s krémem.   Vepřová roláda dietní, bram.kaše. Zelenina. ----- 

   (1,3,7,11), (1,6,7)    (1,3,7)      (1,3,6,7), (7),(9,12) 

   9: Chléb, pom. salámová. Ovoce.  Dukátové buchtičky s krémem dia.  Vepřová roláda, bram.kaše. Zelenina. Chléb, sýr tavený. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,6,7,10)   (1,3,7)      (1,3,6,7,10,12), (7),(9,12)   (1,3,5,6,7,8,11),(7) 

   9/4: Rohlík, pom. salámová dietní. Ovoce.-Dukátové buchtičky s krémem dia.  Vepřová roláda dietní, bram.kaše. Zelen. Rohlík, sýr tavený. 

   (1,3,7,11), (1,6,7)    (1,3,7)      (1,3,6,7), (7),(9,12)   (1,3,7,11),(7) 

   Mix: Rohlík, pomazánka salámová. Dukátové buchtičky s krémem.   Vepřová roláda, bram. kaše. Zelenina.  ----- 

   (1,3,7,11), (1,6,7,10)   (1,3,7)      (1,3,6,7,10), (7),(9,12) 

   Karo, čaj ovocný.                             Pol. česneková s bramborem. (Hovězí vývar s těstovinami.)     

   (1,7)                               (3,9) / (1,3,9)  

ÚTERÝ   3: Rohlík, Rama, jogurt.   Hovězí po cikánsku, rýže. Ovoce.   Polévka kulajda, chléb.    ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1,9)      (1,3,7,9,12), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Rohlík, Rama, jogurt.   Hovězí po cikánsku dietní, rýže. Ovoce.  Polévka kulajda dietní, rohlík.   ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1,9)      (1,3,7,9,12), (1,3,7,11) 

   9: Rohlík, Rama, jogurt dia.  Hovězí po cikánsku, rýže. Ovoce.   Polévka kulajda, chléb.   Ovoce, chléb. 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1,9)      (1,3,7,9,12), (1,3,5,6,7,8,11)  (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, Rama, jogurt dia.  Hovězí po cikánsku dietní, rýže. Ovoce.  Polévka kulajda dietní, rohlík.  Ovoce, rohlík. 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1,9)      (1,3,7,9,12), (1,3,7,11)   (1,3,7,11) 

   Mix: Rohlík, Rama, jogurt.  Hovězí po cikánsku dietní, rýže. Ovoce.  Polévka kulajda dietní, rohlík.   ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)   (1,9)      (1,3,7,9,12), (1,3,7,11) 

   Káva bílá, čaj ovocný.   Polévka krupicová s vejcem.   

   (1,7)     (1,3,9) 

STŘEDA  3: Chléb, sýr žervé.    Holandský řízek, bram. šťouchané. Okurka ster.-Brambor. šišky sypané mákem. Mléko.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11),(7)   (1,3,5,6,7,8,10,11),(10,12)    (1,3,5,7,8), (7) 

   4: Toust. chléb, sýr žervé.  Hol. říz. dietní., bram. šť. s pažitkou dietní. Kompot dia.-Brambor. šišky se strouhankou. Kefír. -----  

   (1,3,6,7,11),(7)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (12), (7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7) 

   9: Chléb, sýr žervé.    Hol. řízek, bram. šťouchané. Okurka ster. dia. Brambor. šišky s mákem dia. Mléko.    Chléb, Rama. 

   (1,3,5,6,7,8,11),(7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (10,12)   (1,3,5,7,8), (7)       (1,3,5,6,7,8,11),(7) 

   9/4: Toust. chléb, sýr žervé.  Hol. řízek dietní, bram. šť. s pažit. dietní. Kompot dia.-Brambor. šišky se strouh. dia. Kefír.    Rohlík, Rama. 

   (1,3,6,7,11),(7)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (12), (7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)       (1,3,7,11),(7) 

   Mix: Toust. chléb, sýr žervé.  Hol. řízek, bram. šťouchané. Okurka ster. Brambor. šišky sypané mákem. Mléko.  -----  

   (1,3,6,7,11),(7)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (10,12)   (1,3,5,7,8), (7) 
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   3:     Hrachová kaše s párkem. Okurka steril.  

        (1,5, 6,7), (10,12)                   

STŘEDA  4:      Brambory šťouch. s pažitkou dietní, párek. Kompot dia.  

II. varianta oběda       (7), (1,6,7), (12)      

   9:      Hrachová kaše s párkem. Okurka steril. dia.        

        (1,5, 6,7), (10,12)           

   9/4:     Brambory šťou. s pažitkou dietní, párek. Kompot dia.  

        (7), (1,6,7), (12)    

   Mix:      Brambory šťou. s pažitkou dietní, párek. Okurka steril. 

        (7), (1,6,7), (10,12) 

Karo, čaj ovocný.   Polévka rybí krémová.  

(1,7)     (1,4,7,9) 

ČTVRTEK  3: Rohlík, paštika.   Halušky s uzeným masem a kys. zelím.  Kuřecí řízek přírodní, chléb, červená řepa. -----  

   (1,3,7,11),(1,3,5,6,7,8,10,11)  (1,3,7)      (1), (1,3,5,6,7,8,11), (12) 

   4: Rohlík, paštika.   Halušky se sýrem a uzeným masem.  Kuřecí řízek přírodní, veka, červená řepa. ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,10,11)  (1,3,7)      (1), (1,3,7,11), (12) 

   9: Chléb, paštika. Pudink dia.  Halušky s uzeným masem a kys. zelím.  Kuřecí řízek přír., chléb, červená řepa.   Tvaroh ovocný dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,10,11),(7) (1,3,7)      (1), (1,3,5,6,7,8,11), (12)    (7) 

   9/4: Rohlík, paštika. Pudink dia.  Halušky se sýrem a uzeným masem.  Kuřecí řízek přír., veka, červená řepa. Tvaroh ovocný dia. 

   (1,3,7,11),(7), (1,3,5,6,7,8,10,11), (7) (1,3,7)      (1), (1,3,7,11), (12)    (7) 

   Mix: Rohlík, paštika.    Halušky se sýrem a uzeným masem.  Kuřecí řízek přírodní, veka, červ. řepa.  ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,10,11)  (1,3,7)      (1), (1,3,7,11), (12) 

   Káva bílá, čaj ovocný.   Hovězí polévka s masem a nudlemi.  

   (1,7)     (1,3,9) 

PÁTEK   3: Chléb, Rama, šunka.   Vepřový guláš mexický, těstoviny. Ovoce.  Květák-mozeček, brambory.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (1,6,7)  (1,12), (1,3)     (3), (7) 

   4: Rohlík, Rama, šunka.   Vepřový guláš mexický dietní, těstoviny. Ovoce. Dušená zelenina, brambory.   ----- 

   (1,3,7,11), (7), (1,6,7)   (1,12), (1,3)     (1,7), (7) 

   9: Chléb, Rama, šunka.    Vepřový guláš mexický, těstoviny. Ovoce.  Květák-mozeček, brambory.  Ovocný salát dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (1,6,7)  (1,12), (1,3)     (3), (7)      0 

   9/4: Rohlík, Rama, šunka.   Vepřový guláš mexický dietní, těstoviny. Ovoce. Dušená zelenina, brambory.  Ovocný salát dia. 

   (1,3,7,11), (7), (1,6,7)   (1,12), (1,3)     (1,7), (7)     0 

   Mix: Rohlík, Rama, šunka.  Vepřový guláš mexický dietní, těstoviny. Ovoce. Dušená zelenina, brambory.   ----- 

   (1,3,7,11), (7), (1,6,7)   (1,12), (1,3)     (1,7), (7) 
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   Káva bílá, čaj ovocný.                                 Polévka z kysaného zelí s uzeninou I. (Drůbková jemná.)       

   (1,7)                                             (1,6,7,9,12) / (1,3,7,9) 

SOBOTA  3: Rohlík, ovocný tvaroh.   Kuřecí kostky na žampionech, rýže. Zelenina. Lečo s vejci a uzeninou, chléb.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)   (1,12),(9,12)     (1,3, 6,7,9), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Rohlík, ovocný tvaroh.   Kuřecí kostky na kmíně, rýže. Zelenina.  Lečo s uzeninou dietní, rohlík.   -----  

   (1,3,7,11), (7)    (1),(9,12)     (1,3, 6,7,9), (1,3,5,6,7,8,11) 

   9: Rohlík, ovocný tvaroh dia.  Kuřecí kostky na žampionech, rýže. Zelenina. Lečo s vejci a uzeninou, chléb.  Chléb, sýr žervé. 

   (1,3,7,11), (7)    (1,12),(7), (1,3,5,6,7,8,11) ,(9,12)   (1,3, 6,7,9), (1,3,5,6,7,8,11)  (1,3,5,6,7,8,11),(7) 

   9/4: Rohlík, ovocný tvaroh dia.  Kuřecí kostky na kmíně, rýže. Zelenina.        Lečo s uzeninou dietní, rohlík.  Rohlík, sýr žervé. 

   (1,3,7,11), (7)    (1),(7), (1,3,5,6,7,8,11),(9,12)   (1,3, 6,7,9), (1,3,5,6,7,8,11)  (1,3,7,11),(7) 

   Mix: Rohlík, ovocný tvaroh.   Kuřecí kostky na kmíně, rýže. Zelenina.  Lečo s uzeninou dietní, rohlík.   ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1),(9,12)     (1,3, 6,7,9), (1,3,5,6,7,8,11) 

   Kakao, čaj ovocný.                                       Polévka drůbková s jáhlami. 

   (6,7,8)                                             (1,5,6,9) 

NEDĚLE  3: Sladké pečivo.    Sekaná svíčková na smetaně, knedlíky. Pivo. Debrec. pečeně, Rama, rohlík.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1,7,9,12), (1,3,7), (1)    (1,6,7), (7), (1,3,7,11) 

   4: Sladké pečivo.    Sekaná svíčková dietní, knedlíky.   Debrec. pečeně, Rama, rohlík.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1,7,9,12), (1,3,7)    (1,6,7), (7), (1,3,7,11) 

   9: Sladké pečivo dia.   Sek. svíčková dietní, knedl.. Pivo dia. Zelenina. Debrec. pečeně, Rama, chléb.  Přesnídávka dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1,7,9,12), (1,3,7), (1),(9,12)   (1,6,7), (7), (1,3,5,6,7,8,11)   0 

   9/4: Sladké pečivo dia.    Sekaná svíčková dietní, knedlíky. Zelenina. Debrec- pečeně, Rama, rohlík.  Přesnídávka dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1,7,9,12), (1,3,7),(9,12)    (1,6,7), (7), (1,3,7,11)    0  

   Mix: Sladké pečivo.    Sekaná svíčková dietní, knedlíky.   Debrec. pečeně, Rama, rohlík.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)   (1,7,9,12), (1,3,7)    (1,6,7), (7), (1,3,7,11) 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Případné informace o složení pokrmu sdělí referent stravování.  

 

 

Nutriční terapeut: Bc. Barbora Kaněrová, DiS.   
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