
 J E D Á L N Y   L Í S T O K    
Od 20.02.2023 do 26.02.2023 

Centrum sociálnych služieb v Poprade  Druh stravy: RACIONÁLNA  STRAVA 

Deň Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera  

Pondelok 

20.02.2023 

Rožok, maslo, syr,  

biela káva,  
 (obilniny, mlieko, vajcia) Pomaranč 

Polievka mrkvová s haluškami 

100g Važecká pochúťka,  

šalát z čínskej kapusty a kukuricou 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Žemľa, syr, 

 ½ paradajka 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

Koláč s vanilkovým krémom 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

 

Utorok 

21.02.2023 

Chlieb, nátierka salámová,  

čaj s citrónom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 
Jablko 

Polievka gulášová, chlieb 

200g Zeleninový rezeň, zemiaková kaša, kompót  
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Chlieb, maslo, 

reďkvička 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

  

Bravčový perkelt, 

 cestoviny 
(obilniny,  mlieko, vajcia) 

 

Streda 

22.02.2023 

Vianočka, maslo, med,  

čierna káva 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Banány 

Polievka zemiaková 

400g Koložvárska kapusta, chlieb 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Chlieb, paštéta 
(mlieko, obilniny, vajcia, 

zeler)  

Zemiakové lokše s tvarohom                       
(mlieko, obilniny) 

 

Štvrtok 

23.02.2023 

Chlieb, maslo, šunka, 

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Hrozno 

Polievka vločková 

120g Viedenský kurací plátok, dusená ryža,  

šalát z červenej repa a jablka 
(obilniny, vajcia, zeler, mlieko) 
  

Výživa  
Krupicová kaša s kakaom 

(mlieko, obilniny) 
 

Piatok 

24.02.2023 

Šatôčka, 

 kakao 
(obilniny, mlieko, vajcia))  

Mandarínka 

Polievka hrášková s hubami 

2ks Rybie filé plnené syrom, varené zemiaky, 

dresing cesnakový 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia, ryby) 

Rožok, maslo, 

saláma 
(mlieko, vajcia, obilniny)                        

Zeleninové lečo s klobásou, 

chlieb,  
(mlieko, obilniny, zeler, vajcia) 

 

Sobota 

25.02.2023 

Chlieb,  

nátierka škvarková, 

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

Banány 
Polievka kelová s klobásou, chlieb 

320g Ryžový nákyp s jablkami 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler)  

Chlieb, maslo, 

 mrkva 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

Chlieb, maslo, syr,  

keks 
 (mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

 

Nedeľa 

26.02.2023 

Chlieb, syr, saláma,  

čierna káva 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Jablko 

Polievka slepačia s rezancami 

100g Pražská hovädzia pečienka, varené zemiaky, 

kompót 
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Čokoládka 
(mlieko, obilniny) 

Chlieb, maslo, šunka,  

mandarínka 
(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 20.02.2023 do 26.02.2023 

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 

20.02.2023 

Rožok, maslo, syr,  

biela káva,  
 (obilniny, mlieko, vajcia) Pomaranč 

Polievka mrkvová s haluškami 

100g Bravčové na rasci, cestoviny, šalát zelerový  
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Žemľa, syr, 

 ½ paradajka 
(mlieko, obilniny, 

vajcia)  

Koláč s vanilkovým krémom 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

Utorok 

21.02.2023 

Chlieb, nátierka salámová,  

čaj s citrónom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 

Jablko 
Polievka gulášová, chlieb 

200g Zeleninový rezeň, zemiaková kaša, kompót  
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Chlieb, maslo, 

reďkvička 
(mlieko, obilniny, 

vajcia) 

  

Bravčový perkelt, 

 cestoviny 
(obilniny,  mlieko, vajcia) 

Streda 

22.02.2023 

Vianočka, maslo, med,  

čierna káva 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Banány 

Polievka zemiaková 

130g Sekaná z králika, prívarok tekvicový,  

chlieb 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Chlieb, paštéta 
(mlieko, obilniny, vajcia, 

zeler)  

Zemiakové lokše s tvarohom                       
(mlieko, obilniny) 

Štvrtok 

23.02.2023 

Chlieb, maslo, šunka, 

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Pomaranč 

Polievka vločková 

120g Viedenský kurací plátok, dusená ryža,  

šalát z červenej repa a jablka 
(obilniny, vajcia, zeler, mlieko) 
  

Výživa  
Krupicová kaša s kakaom 

(mlieko, obilniny) 

Piatok 

24.02.2023 

Šatôčka, 

 kakao 
(obilniny, mlieko, vajcia))  

Mandarínka 

Polievka hrášková s hubami 

150g Rybie filé zapekané so syrom,  

varené zemiaky, dresing kôprový 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia, ryby) 

Rožok, maslo, 

saláma 
(mlieko, vajcia, 

obilniny)                        

Zeleninové lečo s klobásou, 

chlieb,  
(mlieko, obilniny, zeler, vajcia) 

Sobota 

25.02.2023 

Chlieb,  

nátierka šunková, 

čaj s citrónom                        
(obilniny, mlieko, vajcia)  

Banány 
Polievka krúpková domáca, chlieb 

320g Ryžový nákyp s jablkami 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler)  

Chlieb, maslo, 

 mrkva 
(mlieko, obilniny, 

vajcia) 

Chlieb, maslo, syr,  

keks 
 (mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

Nedeľa 

26.02.2023 

Chlieb, syr, saláma,  

čierna káva 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Jablko 

Polievka slepačia s rezancami 

100g Pražská hovädzia pečienka, varené zemiaky, 

kompót 
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Jogurt 
(mlieko, obilniny) 

Chlieb, maslo, šunka,  

mandarínka 
(mlieko, obilniny, vajcia)  



  J E D Á L N Y   L Í S T O K 
Od 20.02.2023 do 26.02.2023 

Centrum sociálnych služieb v Poprade  Druh 

stravy: 
DIABETICKÁ  STRAVA 

Deň Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera  

2.Večera 

Pondelok 

20.02.2023 

Grahamový rožok, 

 maslo, syr,  

biela káva,  
 (obilniny, mlieko, vajcia) 

Pomaranč 

Polievka mrkvová s haluškami 

130g Važecká pochúťka,  

šalát z čínskej kapusty a kukuricou 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Žemľa, syr, 

 ½ paradajka 
(mlieko, obilniny, 

vajcia)  

Roľnícke zemiaky,  

kyslá uhorka 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

Čierny chlieb, 

maslo, vajce 
(mlieko, obilniny, 

vajce)  

Utorok 

21.02.2023 

Čierny chlieb, 

 nátierka salámová,  

čaj s citrónom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 

Jablko 
Polievka gulášová, chlieb 

200g Zeleninový rezeň, zemiaková kaša, 

kompót  
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Chlieb, maslo, 

reďkvička 
(mlieko, obilniny, 

vajcia) 

  

Bravčový perkelt, 

 cestoviny 
(obilniny,  mlieko, vajcia) 

Čierny chlieb, 

maslo, paradajka 
(mlieko, obilniny) 

Streda 

22.02.2023 

Dia - Vianočka, 

 maslo, džem,  

čierna káva 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Banány 
Polievka zemiaková 

400g Koložvárska kapusta,  čierny chlieb 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Chlieb, paštéta 
(mlieko, obilniny, 

vajcia, zeler)  

Zemiakové lokše  

s tvarohom                       
(mlieko, obilniny) 

Grahamový 

rožok, maslo, 

saláma 
(mlieko ,obilniny) 

Štvrtok 

23.02.2023 

Čierny chlieb, maslo, 

 šunka, 

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Hrozno 

Polievka vločková 

150g Viedenský kurací plátok, dusená ryža,  

šalát z červenej repa a jablka 
(obilniny, vajcia, zeler, mlieko) 
  

Výživa  
Krupicová kaša  

s kakaom 
(mlieko, obilniny) 

Čierny chlieb, 

maslo, 

reďkvička 

(obilniny, mlieko) 

Piatok 

24.02.2023 

Dia - Šatôčka, 

 kakao 
(obilniny, mlieko, vajcia))  

Mandarínka 

Polievka hrášková s hubami 

2ks Rybie filé plnené syrom, varené zemiaky, 

dresing cesnakový 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia, ryby) 

Rožok, maslo, 

saláma 
(mlieko, vajcia, 

obilniny)                        

Zeleninové lečo  

s klobásou, chlieb  
(mlieko, obilniny, zeler, vajcia) 

Čierny chlieb, 

paštéta 
(mlieko, obilniny, 

vajcia, zeler) 

Sobota 

25.02.2023 

Čierny chlieb,  

nátierka škvarková, 

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

Banány 
Polievka kelová s klobásou, chlieb 

300g Ryžový nákyp s jablkami 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler)  

Chlieb, maslo, 

 mrkva 
(mlieko, obilniny, 

vajcia) 

Čierny chlieb, maslo, 

 syr, keks 
 (mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

Čierny chlieb, 

maslo, šunka 
(mlieko, obilniny, 

vajcia, zeler) 

Nedeľa 

26.02.2023 

Čierny chlieb, syr,  

saláma,  

čierna káva 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Jablko 

Polievka slepačia s rezancami 

130g Pražská hovädzia pečienka, 

 varené zemiaky, kompót 
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Dia -

Čokoládka 
(mlieko, obilniny) 

Chlieb, maslo, šunka,  

mandarínka 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

Chlieb, maslo, 

paradajka 
(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 20.02.2023 do 26.02.2023 

Centrum sociálnych služieb v Poprade  Druh stravy: KAŠOVITÁ  STRAVA 

Deň Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera  

Pondelok 

20.02.2023 
Krupicová kaša so škoricou  

 (obilniny, mlieko) Mix ovocie 

Polievka mrkvová s haluškami 

100g Bravčové na rasci, cestoviny, šalát zelerový  
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Žemľa, syr, 

 ½ paradajka 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

Koláč s vanilkovým krémom 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

 

Utorok 

21.02.2023 

Chlieb, nátierka salámová,  

čaj s citrónom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 
Mix ovocie 

Polievka gulášová, chlieb 

200g Zeleninový rezeň, zemiaková kaša, kompót  
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Chlieb, maslo, 

reďkvička 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

  

Bravčový perkelt, 

 cestoviny 
(obilniny,  mlieko, vajcia) 

 

Streda 

22.02.2023 

Vianočka, maslo, med,  

čierna káva 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Mix ovocie 
Polievka zemiaková 

130g Sekaná z králika, prívarok tekvicový, chlieb 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Chlieb, paštéta 
(mlieko, obilniny, vajcia, 

zeler)  

Zemiaky s tvarohom mlieko                      
(mlieko, obilniny) 

 

Štvrtok 

23.02.2023 

Chlieb, maslo, šunka, 

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Mix ovocie 

Polievka vločková 

120g Viedenský kurací plátok, dusená ryža,  

šalát z červenej repa a jablka 
(obilniny, vajcia, zeler, mlieko) 
  

Výživa  
Krupicová kaša s kakaom 

(mlieko, obilniny) 
 

Piatok 

24.02.2023 
Kukuričná ovsená kaša 

(obilniny, mlieko))  
Mix ovocie 

Polievka hrášková s hubami 

150g Rybie filé zapekané so syrom,  

varené zemiaky, dresing kôprový 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia, ryby) 

Rožok, maslo, 

 saláma 
(mlieko, vajcia, obilniny)                        

Zeleninové lečo s klobásou, 

chlieb,  
(mlieko, obilniny, zeler, vajcia) 

 

Sobota 

25.02.2023 

Chlieb,  

nátierka šunková, 

čaj s citrónom                        
(obilniny, mlieko, vajcia)  

Mix ovocie 
Polievka krúpková domáca, chlieb 

320g Ryžový nákyp s jablkami 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler)  

Chlieb, maslo, 

 mrkva 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

Bravčové na kalerábe, 

 varené zemiaky 
 (mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

 

Nedeľa 

26.02.2023 

Chlieb, syr, saláma,  

čierna káva 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Mix ovocie 

Polievka slepačia s rezancami 

100g Pražská hovädzia pečienka, varené zemiaky, 

kompót 
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Jogurt 
(mlieko, obilniny) 

Kuracie sote,  

cestoviny 
(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                                                                                                                                                                                     


