
 J E D Á L N Y   L Í S T O K     
Od 03.04.2023 do 09.04.2023 

Centrum sociálnych služieb v Poprade  Druh stravy: RACIONÁLNA  STRAVA 

Deň Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera  

Pondelok 

03.04.2023 

Chlieb, nátierka vajíčková,  

čaj ovocný                     
(obilniny, mlieko, vajcia) Mandarínka 

Polievka rascová 

100g Segedínsky guláš, knedľa, čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Rožok, maslo,  

nutella 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

Džadky, acidko 
(obilniny,  mlieko) 

 

Utorok 

04.04.2023 

Rožok, maslo, saláma, 

reďkvička,  

čaj so sirupom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 

Banány 
Polievka frankfurtská, chlieb 

400g Šúľance so strúhankou, mlieko 
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Žemľa, paštéta 
(mlieko, obilniny, vajcia, 

zeler) 

  

Bravčové mäso na zelenine, 

kolienka 
(mlieko, obilniny, vajcia  

 

 

Streda 

05.04.2023 

Chlieb, maslo, syr  

čaj so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Jablko 

Polievka paradajková s cestovinou 

120g Kurací závitok plnený šunkou a syrom, ryža, 

šalát mrkvový, džús 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Keks 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

Bryndzové pirohy,  

mlieko                    
  (mlieko, obilniny, vajcia) 

 

Zelený 

štvrtok 

06.04.2023 

Žemľa, maslo, 

 mrkva, rukola,  

čaj s citrónom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Pomaranč 

Polievka karfiolová 

Špenátový prívarok, varené vajcia, 

1ks – chlieb vo vajci, 1ks – chlieb, čaj s citrónom 
(obilniny, vajcia, zeler, mlieko) 
  

Syrový rožok 
 (mlieko, obilniny)  

Mramorový koláč,  

vanilkový puding 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

 

Veľký 

Piatok 

07.04.2023 

Chlieb, nátierka rybacia, 

čaj s citrónom                        
(obilniny, mlieko, vajcia, ryby)  

Kiwi 
Polievka fazuľková kyslá, chlieb 

150g Vyprážané rybie filé, tlačené zemiaky,  

šalát paradajkový, zákusok, džús 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia, ryby) 

                                       

Chlieb, maslo, 

 med  
(mlieko, obilniny) 

  

Rezance s orechmi,  

mlieko 
(mlieko, obilniny, zeler, vajcia) 

 

Biela 

sobota 

08.04.2023 

2ks - šatôčka, 

 biela káva 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Mandarínka 

Polievka kulajda 

100g Hov. mäso, prívarok z hlávkového šalátu, 

chlieb, čaj so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler)  

Rožok, jogurt 
(mlieko, obilniny) 

  

Chlieb, maslo, syr, 

 čokoládka 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

 

Veľkonočná 

nedeľa 

09.04.2023 

Chlieb, maslo, údené mäso, 

½ vajce, chren,  

čaj s citrónom 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Jablko 

Polievka hovädzia s rezancami 

100g Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový šalát, 

zákusok, džús  
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Chlieb, maslo, 

reďkvička 
(mlieko, obilniny) 

Prírodná hovädzia roštenka, 

dusená ryža, šalát hlávkový 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

 

Vypracovala: Bc. Vlasta Uhlárová Schválila: Bc. Pitoňáková Eva                                                 Mgr. Jana Jonasová 
                     Vedúca jedální       Koordinátor zdravotníckych činností Riaditeľka CSS v Poprade                                  

Zmeny v jedálnom lístku musia byť vyznačené                                                                                                                  Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave                                                                                                                                                                             



J E D Á L N Y   L Í S T O K 
Od 03.04.2023 do 09.04.2023 

Vypracovala: Bc. Vlasta Uhlárová Schválila: Bc. Pitoňáková Eva                                                 Mgr. Jana Jonasová 

           Vedúca jedálne                                                    Koordinátor zdravotníckych činností                                                    Riaditeľka CSS v Poprade 
Zmeny v jedálnom lístku musia byť vyznačené                                                                                                                                                                                     Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave                                                                                                                                                                            

      

Centrum sociálnych služieb v Poprade  Druh 

stravy: 
ŠETRIACA  STRAVA 

Deň Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera 

Pondelok 

03.04.2023 

Chlieb, nátierka vajíčková,  

čaj ovocný                     
(obilniny, mlieko, vajcia) Mandarínka 

Polievka rascová 

100g Bravčové na kalerábe, cestoviny, čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Rožok, maslo,  

nutella 
(mlieko, obilniny, 

vajcia)  

Džadky, acidko 
(obilniny,  mlieko) 

Utorok 

04.04.2023 

Rožok, maslo, saláma, 

reďkvička,  

čaj so sirupom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 

Banány 
Polievka frankfurtská, chlieb 

400g Šúľance so strúhankou, mlieko 
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Žemľa, paštéta 
(mlieko, obilniny, vajcia, 

zeler) 

  

Bravčové mäso na zelenine, 

kolienka 
(mlieko, obilniny, vajcia  

 

Streda 

05.04.2023 

Chlieb, maslo, syr  

čaj so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Jablko 

Polievka paradajková s cestovinou 

120g Kurací závitok plnený šunkou a syrom, ryža, 

šalát mrkvový, džús 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Keks 
(mlieko, obilniny, 

vajcia)  

Bryndzové pirohy,  

mlieko                    
  (mlieko, obilniny, vajcia) 

Zelený 

štvrtok 

06.04.2023 

Žemľa, maslo, 

 mrkva, rukola,  

čaj s citrónom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Pomaranč 

Polievka karfiolová 

Špenátový prívarok,2ks -  varené vajcia, 

Chlieb, čaj s citrónom 
(obilniny, vajcia, zeler, mlieko) 
  

Syrový rožok 
 (mlieko, obilniny)  

Mramorový koláč,  

vanilkový puding 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

Veľký 

Piatok 

07.04.2023 

Chlieb, nátierka rybacia, 

čaj s citrónom                        
(obilniny, mlieko, vajcia, ryby)  

Kiwi 
Polievka fazuľková kyslá, chlieb 

150g Zapekané rybie filé, tlačené zemiaky,  

šalát paradajkový, zákusok, džús 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia, ryby) 

                                       

Chlieb, maslo, 

 med  
(mlieko, obilniny) 

  

Rezance s tvarohom,  

mlieko 
(mlieko, obilniny, zeler, vajcia) 

Biela sobota 

08.04.2023 

2ks - šatôčka, 

 biela káva 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Mandarínka 

Polievka kulajda 

100g Hov. mäso, prívarok z hlávkového šalátu, 

chlieb, čaj so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler)  

Rožok, jogurt 
(mlieko, obilniny) 

  

Chlieb, maslo, syr, 

 čokoládka 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

Veľkonočná 

nedeľa 

09.04.2023 

Chlieb, maslo, šunka, 

 ½ vajce, kečup,  

čaj s citrónom 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Jablko 
Polievka hovädzia s rezancami 

100g Kežmarský bravčový rezeň, zemiakový šalát, 

zákusok, džús  
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Chlieb, maslo, 

reďkvička 
(mlieko, obilniny) 

Prírodná hovädzia roštenka, 

dusená ryža, šalát hlávkový 
(mlieko, obilniny, vajcia)  



  J E D Á L N Y   L Í S T O K 
Od 03.04.2023 do 09.04.2023 

Centrum sociálnych služieb v Poprade  Druh 

stravy: 
DIABETICKÁ  STRAVA 

Deň Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera  

2.Večera 
Pondelok 

03.04.2023 

Chlieb, nátierka vajíčková,  

čaj ovocný                     
(obilniny, mlieko, vajcia) Mandarínka 

Polievka rascová 

130g Segedínsky guláš, knedľa, čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Rožok, maslo,  

syr 
(mlieko, obilniny, 

vajcia)  

Džadky, acidko 
(obilniny,  mlieko) 

Grahamový 

rožok, maslo, 

reďkvička 
(mlieko, obilniny)  

Utorok 

04.04.2023 

Rožok, maslo, saláma, 

reďkvička,  

čaj so sirupom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 

Banány 

Polievka frankfurtská, chlieb 

400g Šúľance so strúhankou, mlieko  

/Bez cukru/ 
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Žemľa, paštéta 
(mlieko, obilniny, 

vajcia, zeler) 

  

Bravčové mäso na zelenine, 

kolienka 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler)  

 

Čierny chlieb, 

maslo, šunka 
(mlieko, obilniny) 

Streda 

05.04.2023 

Chlieb, maslo, syr  

čaj so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Jablko 

Polievka paradajková s cestovinou 

150g Kurací závitok plnený šunkou a syrom, 

ryža, šalát mrkvový, džús 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Keks 
(mlieko, obilniny, 

vajcia)  

Bryndzové pirohy,  

mlieko                    
  (mlieko, obilniny, vajcia) 

Čierny chlieb, 

maslo, syr 
(mlieko ,obilniny) 

Zelený 

štvrtok 

06.04.2023 

Žemľa, maslo, 

 mrkva, rukola,  

čaj s citrónom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Pomaranč 

Polievka karfiolová 

Špenátový prívarok, 2ks - varené vajcia, 

1ks – chlieb vo vajci, 1ks – chlieb, 

 čaj s citrónom 
(obilniny, vajcia, zeler, mlieko) 
  

Syrový rožok 
 (mlieko, obilniny)  

Mramorový koláč,  

vanilkový puding 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

Grahamová 

žemľa, maslo, 

saláma 
 (obilniny, mlieko) 

Veľký 

Piatok 

07.04.2023 

Chlieb, nátierka rybacia, 

čaj s citrónom                        
(obilniny, mlieko, vajcia, ryby)  

Kiwi 
Polievka fazuľková kyslá, chlieb 

200g Vyprážané rybie filé, tlačené zemiaky,  

šalát paradajkový, zákusok, džús 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia, ryby) 

                                       

Chlieb, maslo, 

džem 
(mlieko, obilniny) 

  

Rezance s tvarohom,  

mlieko 
(mlieko, obilniny, zeler, vajcia) 

Čierny chlieb, 

syr, paradajka  
(mlieko, obilniny) 

Biela 

sobota 

08.04.2023 

2ks - šatôčka, 

 biela káva 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Mandarínka 

Polievka kulajda 

130g Hov. mäso, prívarok z hlávkového 

šalátu, chlieb, čaj so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler)  

Rožok, jogurt 
(mlieko, obilniny) 

  

Chlieb, maslo, syr, 

 čokoládka 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

Čierny rožok, 

paštéta 
(mlieko, obilniny, 

vajcia, zeler) 
 

Veľkonočná 

nedeľa 

09.04.2023 

Chlieb, maslo, údené mäso, 

½ vajce, chren,  

čaj s citrónom 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Jablko 

Polievka hovädzia s rezancami 

130g Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový 

šalát, zákusok, džús  
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Chlieb, maslo, 

reďkvička 
(mlieko, obilniny) 

Prírodná hovädzia roštenka, 

dusená ryža, šalát hlávkový 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

Grahamový 

rožok, výživa 
(obilniny, mlieko, 

vajcia) 

Vypracovala: Bc. Vlasta Uhlárová Schválila: Bc. Pitoňáková Eva                                                 Mgr. Jana Jonasová 
                     Vedúca jedální       Koordinátor zdravotníckych činností Riaditeľka CSS v Poprade 

Zmeny v jedálnom lístku musia byť vyznačené                                                                                                                                                       Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave                                                                                                                                                                                                  



J E D Á L N Y   L Í S T O K 
Od 03.04.2023 do 09.04.2023 

Centrum sociálnych služieb v Poprade  Druh stravy: KAŠOVITÁ  STRAVA 

Deň Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera  

Pondelok 

03.04.2023 

Chlieb, nátierka vajíčková,  

čaj ovocný                     
(obilniny, mlieko, vajcia) Ovocie mix 

Polievka rascová 

100g Bravčové na kalerábe, cestoviny 

Čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Rožok, maslo,  

nutella 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

Zemiaky s maslom, 

 acidko 
(obilniny,  mlieko) 

 

Utorok 

04.04.2023 

Rožok, maslo, saláma, 

reďkvička,  

čaj so sirupom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 

Ovocie mix 
Polievka frankfurtská, chlieb 

400g Šúľance so strúhankou, mlieko 
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Žemľa, paštéta 
(mlieko, obilniny, vajcia, 

zeler) 

  

Bravčové mäso na zelenine, 

kolienka 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler)  

 

 

Streda 

05.04.2023 

Krupicová kaša so škoricou,  

čaj so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Ovocie mix 

Polievka paradajková s cestovinou 

120g Kurací závitok plnený šunkou a syrom, 

ryža, šalát mrkvový, džús 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Keks 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

Bryndzové pirohy,  

mlieko                    
  (mlieko, obilniny, vajcia) 

 

Zelený 

štvrtok 

06.04.2023 

Žemľa, maslo, 

 mrkva, rukola,  

čaj s citrónom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Ovocie mix 

Polievka karfiolová 

Špenátový prívarok, 2ks - varené vajcia, 

chlieb, čaj s citrónom 
(obilniny, vajcia, zeler, mlieko) 
  

Syrový rožok 
 (mlieko, obilniny)  

Mramorový koláč,  

vanilkový puding 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

 

Veľký Piatok 

07.04.2023 

Chlieb, nátierka rybacia, 

čaj s citrónom                        
(obilniny, mlieko, vajcia, ryby)  

Ovocie mix 
Polievka fazuľková kyslá, chlieb 

150g Zapekané rybie filé, tlačené zemiaky,  

šalát paradajkový, výživa, džús 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia, ryby) 

                                       

Chlieb, maslo, 

 med  
(mlieko, obilniny) 

  

Rezance s tvarohom,  

mlieko 
(mlieko, obilniny, zeler, vajcia) 

 

Biela sobota 

08.04.2023 

2ks - šatôčka, 

 biela káva 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Ovocie mix 

Polievka kulajda 

100g Hov. mäso, prívarok z hlávkového šalátu, 

chlieb, čaj so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler)  

Rožok, jogurt 
(mlieko, obilniny) 

  

Morčacie sote, 

 varené zemiaky 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

 

Veľkonočná 

nedeľa 

09.04.2023 

Chlieb, maslo, šunka, 

 ½ vajce, kečup,  

čaj s citrónom 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Ovocie mix 

Polievka hovädzia s rezancami 

100g Kežmarský bravčový rezeň, zemiakový 

šalát, jogurt, džús 
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Chlieb, maslo, 

reďkvička 
(mlieko, obilniny) 

Prírodná hovädzia roštenka, 

dusená ryža, šalát hlávkový 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

 

Vypracovala: Bc. Vlasta Uhlárová Schválila: Bc. Pitoňáková Eva                                                     Mgr. Jana Jonasová 
                     Vedúca jedální       Koordinátor zdravotníckych činností Riaditeľka CSS v Poprade 

 Zmeny v jedálnom lístku musia byť vyznačené                                                                                                                                                     Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave                                                                                                                                                                                     


