
 J E D Á L N Y   L Í S T O K    
Od 20.03.2023 do 26.03.2023 

Centrum sociálnych služieb v Poprade  Druh stravy: RACIONÁLNA  STRAVA 

Deň Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera  

Pondelok 

20.03.2023 

Chlieb, nátierka drožďová,  

čaj pravý so sirupom                     
(obilniny, mlieko, vajcia) Mandarínka 

Polievka zemiaková s majoránom 

120g Kuracie prsia, baby karotka, dusená ryža,  

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Rožok, paštéta 
(mlieko, obilniny, vajcia, 

zeler)  

Omeleta sedliacka, 

 kyslá uhorka, chlieb 
(obilniny,  mlieko, vajcia, zeler) 

 

Utorok 

21.03.2023 

Žemľa, maslo, saláma, 

cherry paradajky,  

čaj s citrónom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 

Banán 

Polievka hrachová s krúpami, chlieb 

250/200g Dukátové buchtičky s vanilkovým 

krémom, čierna káva 
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Výživa 

  

Hydinová pečeň na cibuľke, 

varené zemiaky, kompót 
(mlieko, obilniny, vajcia  

 

 

Streda 

22.03.2023 

Chlieb, nátierka pórová,  

čaj so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Jablko 

Polievka ragú s knedličkami 

100g Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaková 

kaša, kompót, voda so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Rožok, syr 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

Ovocná bublanina, 

 mlieko                    
  (mlieko, obilniny, vajcia) 

 

Štvrtok 

23.03.2023 

Rožok, maslo, vajce, 

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Pomaranč 

Polievka krupicová s vajcom 

90/120g Guľky v paradajkovej omáčke, knedľa,  

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

Chlieb, maslo, 

 džem 
 (mlieko, obilniny)  

Granadiersky pochod, 

 cvikla 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

 

Piatok 

24.03.2023 

Chlieb, maslo, syr, 

čaj s citrónom                        
(obilniny, mlieko, vajcia)  

Banán 

Polievka domáca krúpková, chlieb 

400g Strapačky s kyslou kapustou, 

 čaj ovocný 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

                                       

Žemľa, maslo, šunka  
(mlieko, obilniny) 

  

Hov. na rasci, fazuľkový 

prívarok, varené zemiaky 
(mlieko, obilniny) 

 

Sobota 

25.03.2023 

Chlieb, maslo, šunka,  

čaj s citrónom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Mandarínka 
Polievka karfiolová 

100g Mexický guláš, ryža, voda so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler)  

Jogurt, rožok 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

  

Chlieb, maslo, parenica, 

 keks, 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

 

Nedeľa 

26.03.2023 

2ks - Pľundra 

mlieko 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Kiwi 

Polievka hovädzia s rezancami 

100g Bravčové marinované medailóniky, 

 tlačené zemiaky, šalát tatranský, džús  
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Marína keks 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

Chlieb, maslo, saláma,  

paradajka 
(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 20.03.2023 do 26.03.2023 

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 

20.03.2023 

Chlieb, nátierka drožďová,  

čaj pravý so sirupom                     
(obilniny, mlieko, vajcia) Mandarínka 

Polievka zemiaková s majoránom 

120g Kuracie prsia, baby karotka, dusená ryža,  

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Rožok, paštéta 
(mlieko, obilniny, vajcia, 

zeler)  

Omeleta sedliacka, 

kečup, chlieb 
(obilniny,  mlieko, vajcia, zeler) 

Utorok 

21.03.2023 

Žemľa, maslo, saláma, 

cherry paradajky,  

čaj s citrónom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 

Banán 

Polievka hráškový krém, chlieb 

300/200g Mramorový koláč s vanilkovým 

krémom, čierna káva 
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Výživa 

  

Hydinový perkelt,  

varené zemiaky 
(mlieko, obilniny, vajcia  

 

Streda 

22.03.2023 

Chlieb, nátierka pórová,  

čaj so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Jablko 

Polievka ragú s knedličkami 

100g Prírodný bravčový rezeň, zemiaková kaša, 

kompót, voda so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Rožok, syr 
(mlieko, obilniny, 

vajcia)  

Ovocná bublanina, 

 mlieko                    
  (mlieko, obilniny, vajcia) 

Štvrtok 

23.03.2023 

Rožok, maslo, vajce, 

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Pomaranč 

Polievka krupicová s vajcom 

90/120g Guľky v paradajkovej omáčke, varené 

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

Chlieb, maslo, 

 džem 
 (mlieko, obilniny)  

Granadiersky pochod, 

 cvikla 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

Piatok 

24.03.2023 

Chlieb, maslo, syr, 

čaj s citrónom                        
(obilniny, mlieko, vajcia)  

Banán Polievka domáca krúpková, chlieb 

330g Halušky so syrom, čaj ovocný 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

                                       

Žemľa, maslo, 

šunka  
(mlieko, obilniny) 

  

Hov. na rasci, fazuľkový 

prívarok, varené zemiaky 
(mlieko, obilniny) 

Sobota 

25.03.2023 

Chlieb, maslo, šunka,  

čaj s citrónom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Mandarínka 
Polievka karfiolová 

100g Mexický guláš, ryža, voda so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler)  

Jogurt, rožok 
(mlieko, obilniny, 

vajcia) 

  

Chlieb, maslo, parenica, 

 keks, 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

Nedeľa 

26.03.2023 

2ks - Pľundra 

mlieko 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Kiwi 

Polievka hovädzia s rezancami 

100g Bravčové marinované medailóniky, 

 tlačené zemiaky, cvikla, džús  
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Marína keks 
(mlieko, obilniny, 

vajcia) 

Chlieb, maslo, saláma,  

paradajka 
(mlieko, obilniny, vajcia)  



  J E D Á L N Y   L Í S T O K 
Od 20.03.2023 do 26.03.2023 

Centrum sociálnych služieb v Poprade  Druh 

stravy: 
DIABETICKÁ  STRAVA 

Deň Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera  

2.Večera 

Pondelok 

20.03.2023 

Chlieb, nátierka drožďová,  

čaj pravý so sirupom                     
(obilniny, mlieko, vajcia) Mandarínka 

Polievka zemiaková s majoránom 

150g Kuracie prsia, baby karotka, dusená 

ryža, čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Rožok, paštéta 
(mlieko, obilniny, 

vajcia, zeler)  

Omeleta sedliacka, 

 kyslá uhorka, chlieb 
(obilniny,  mlieko, vajcia, zeler) 

Čierny chlieb, 

maslo, šunka 
(mlieko, obilniny, 

zeler, vajcia)  

Utorok 

21.03.2023 

Žemľa, maslo, saláma, 

cherry paradajky,  

čaj s citrónom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 

Banán 

Polievka hrachová s krúpami, chlieb 

200g Kuracie stehno vykostené, zemiaky, 

čierna káva 
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Dia Výživa 

  

Hydinová pečeň na cibuľke, 

varené zemiaky, kompót 
(mlieko, obilniny, vajcia  

 

Čierny chlieb, 

maslo, syr 
(mlieko, obilniny) 

Streda 

22.03.2023 

Chlieb, nátierka pórová,  

čaj so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Jablko 

Polievka ragú s knedličkami 

130g Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaková 

kaša, kompót, voda so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Rožok, syr 
(mlieko, obilniny, 

vajcia)  

Kuracie mäso, dusená ryža, 

hlávkový šalát                    
  (mlieko, obilniny, vajcia) 

Grahamový 

rožok, maslo, 

paradajka 
(mlieko ,obilniny) 

Štvrtok 

23.03.2023 

Rožok, maslo, vajce, 

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Pomaranč 
Polievka krupicová s vajcom 

100/130g Guľky v paradajkovej omáčke, 

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

Chlieb, maslo, 

 Dia džem 
 (mlieko, obilniny)  

Granadiersky pochod, 

 cvikla 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

Čierny chlieb, 

jogurt 
 (obilniny, mlieko) 

Piatok 

24.03.2023 

Chlieb, maslo, syr, 

čaj s citrónom                        
(obilniny, mlieko, vajcia)  

Banán Polievka domáca krúpková, chlieb 

400g Strapačky s kyslou kapustou, čaj ovocný 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

                                       

Žemľa, maslo, 

šunka  
(mlieko, obilniny) 

  

Hov. na rasci, fazuľkový 

prívarok, varené zemiaky 
(mlieko, obilniny) 

Čierny chlieb, 

syr, saláma  
(mlieko, obilniny, 

vajcia, zeler) 

Sobota 

25.03.2023 

Chlieb, maslo, šunka,  

čaj s citrónom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Mandarínka 
Polievka karfiolová 

130g Mexický guláš, ryža, voda so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler)  

Jogurt, rožok 
(mlieko, obilniny, 

vajcia) 

  

Chlieb, maslo, parenica, 

 keks, 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

Čierny rožok, 

maslo, paprika 
(mlieko, obilniny, 

vajcia, zeler) 
 

Nedeľa 

26.03.2023 

2ks – DIA Pľundra 

mlieko 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Kiwi 

Polievka hovädzia s rezancami 

130g Bravčové marinované medailóniky, 

 tlačené zemiaky, šalát tatranský, džús  
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

DIA  keks 
(mlieko, obilniny, 

vajcia) 

Chlieb, maslo, saláma,  

paradajka 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

Chlieb, maslo, 

šunka 
(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 20.03.2023 do 26.03.2023 

Centrum sociálnych služieb v Poprade  Druh stravy: KAŠOVITÁ  STRAVA 

Deň Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera  

Pondelok 

20.03.2023 

Chlieb, nátierka drožďová,  

čaj pravý so sirupom                     
(obilniny, mlieko, vajcia) Ovocie mix 

Polievka zemiaková s majoránom 

120g Kuracie prsia, baby karotka, dusená ryža,  

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Rožok, paštéta 
(mlieko, obilniny, vajcia, 

zeler)  

Krupicová kaša so škoricou 
(obilniny,  mlieko, vajcia, zeler) 

 

Utorok 

21.03.2023 

Žemľa, maslo, saláma, 

 cherry paradajky,  

čaj s citrónom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 

Ovocie mix 

Polievka hráškový krém, chlieb 

300/200g Mramorový koláč s vanilkovým 

krémom, čierna káva 
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Výživa 

  

Hydinový perkelt,  

varené zemiaky 
(mlieko, obilniny, vajcia  

 

 

Streda 

22.03.2023 

Chlieb, nátierka pórová,  

čaj so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Ovocie mix 

Polievka ragú s knedličkami 

100g Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaková 

kaša, kompót, voda so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Rožok, syr 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

Ovocná bublanina, 

 mlieko                    
  (mlieko, obilniny, vajcia) 

 

Štvrtok 

23.03.2023 

Rožok, maslo, vajce, 

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Ovocie mix 

Polievka krupicová s vajcom 

90/120g Guľky v paradajkovej omáčke, varené 

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

Chlieb, maslo, 

 džem 
 (mlieko, obilniny)  

Ovsená kaša so škoricou 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

 

Piatok 

24.03.2023 

Chlieb, maslo, syr, 

čaj s citrónom                        
(obilniny, mlieko, vajcia)  

Ovocie mix 

Polievka domáca krúpková, chlieb 

330g Halušky so syrom, mlieko, 

 čaj ovocný 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

                                       

Žemľa, maslo, šunka  
(mlieko, obilniny) 

  

Hov. na rasci, fazuľkový 

prívarok, varené zemiaky 
(mlieko, obilniny) 

 

Sobota 

25.03.2023 

Chlieb, maslo, šunka,  

čaj s citrónom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Ovocie mix 
Polievka karfiolová 

100g Mexický guláš, ryža, voda so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler)  

Jogurt, rožok 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

  

Kuracie mäso,  

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

 

Nedeľa 

26.03.2023 

2ks - Pľundra 

mlieko 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Ovocie mix 

Polievka hovädzia s rezancami 

100g Bravčové marinované medailóniky, 

 tlačené zemiaky, cvikla, džús  
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Marína keks 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

Hov. na kalerábe, cestoviny, 

jogurt 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler)  

 

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                                                                                                                                                                                     


