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Hodnocení jídelníČkuŠkolníjídelny Mateřské školy Vyhlídka. Rozcestí 786/2. Ústí nad
Labem.
V rámci státního zdravotrího dozoru bylo ve školníjídelně Mateřské škoty Vyhlídka" Rozcestí
786l2,Ústí nad Labem, provedeno hodnocenílídelníčkuza měsíc řfien 2018.
VYhodnocení jídelního lístku bylo prove.lreno dle metodického návodu hlavrrího hygienika
,NutriČnídoporuČení Ministerstva zdravotnictvi ČR te Spotřebnímu koši.., který je platný oa r. g.
2015. Metodický pokyn se |ýká nutričníchukazatelů školního stravování a býl vyáán ve smyslu zrrění
ustanovení § 24 odst. 1 písm. c) zákona é.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravia o změně někte_
ných souvisejícíchzíkonŮ, ve znění pozdějších předpisů, pro zaji'štění a sledovrání požadavku
na to,
abY PokrmY Podávané v rámci sfoavovací služby sphóvaly výživóvé požadavky podle
skupiny spotřebitelů, pro kteréjsou určeny.
NutriČnídoporuěení Ministerstva zdravofitictvi ČR
1aate.len,ND') vycháztze spotřebního koše
a je tedy vfiořeno v návaznosti navýživové norrny stanovené v přflozá
e. r t vyhlá3ce ě. I07Da05
Sb., o školním stravoviání,ve nténípozdějšíchpředpisů.
1. Výsledek vYhodnocenÍ: Dle qýŠeuvedeného metodického návodu hodnotím Váš jídelníčekjako
velmi dobný.

2. Popis současnéhostavu jídelníčku:
Irodnocení polévek:

'

V hodnoceném období velmi správŇ převažljizeleninové polévky( 12x).. Luštěninová polévka
bYla v hodnoceném období zaíazena lx. V souladu,
,,ND" Uy ru8teninovi poÉvta měla být ioIo"nu
rnit 3x měsíěrrě, Velini správně jsotr pttlž.'váúy obiine ,uraÍlry jako pohanka, óvesné vloilqy,kuskus
a jáhlY. MŮŽete zařadit i dalŠÍobitné zaváíl<y např. kukuřienou taupici,
cetoanné těstoviny, bulgur,
kroupy, krupky apod.
Kombinace.polévek s hlavními iídlv: Kombinace polévek a hlavních jídel je vhodná.
Hodnocení hlavních iídel:
BÍIédruhY masa; V hodnoceném období bylo bíléí maso zaíazeno 4x,
cožje
) --J- v souladu s
,,ND*.Chválíme zařazení králičiho masa,
Vepřové maso: Vepřové maso bylo podáno 4x, což jev souladu s
,,ND.'
RYbY: Chválíme zastoupení ryb, kt9ré byly podány 4x, ztoho avanat ve
formě rybí polévky.
Bezmasé, nesladké jídlo; Bezrrasá nesladká jídlabylave sledovaném období
zašazena3x. ote
nutriěního doPoruČeníse jeho zaíuzení doporuěuje 4x v měsíci. Mezi bezmasé pokrmy
nepaťí pokrmy
s uzeninou, slaninou, ŠPekem,Šunkou,klobásou apod.n a to ani v případě,
že jeJejich pauŽitemnožsfuí
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