
 J E D Á L N Y   L Í S T O K    
Od 23.01.2023 do 29.01.2023 

Centrum sociálnych služieb v Poprade  Druh stravy: RACIONÁLNA  STRAVA 

Deň Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera  

Pondelok 

23.01.2023 

Chlieb, nátierka šunková,  

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

Polievka vločková  

130g Pečený ježko/klobása/, hrachová kaša, chlieb 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Švajčiarka 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

Kukuričná polenta s maslom 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

 

Utorok 

24.01.2023 

Rožok, maslo, saláma, 

čaj s citrónom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 
Výživa s 

piškótami 

Polievka gulášová, chlieb 

200g Perkelt z hlivy, noky 
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Múčnik 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

  

Roľnícke zemiaky,  

cvikla 
(obilniny,  mlieko, vajcia, zeler) 

 

Streda 

25.01.2023 

Šatôčka s náplňou 

jablkovou, 

kakao 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Jablko 
Polievka krupicová s vajcom 

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

Chlieb, maslo, 

 mrkva 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

Zemiaky s cibuľkou, acidko                       
(mlieko, obilniny) 

 

Štvrtok 

26.01.2023 

Chlieb, maslo, obloha 

zeleninová, 

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Kiwi 

Polievka brokolicová s haluškami 

100g Hov. varené paradajková omáčka, varené 

zemiaky 
(obilniny, vajcia, zeler, mlieko) 
  

Rožok sladký, 

 maslo 
 (mlieko, obilniny)  

Krupicová kaša s kakaom 
 (mlieko, obilniny) 

 

Piatok 

27.01.2023 

Chlieb, nátierka pórová, 

čaj s citrónom                        
(obilniny, mlieko, vajcia)  

Mandarínka 
Polievka šošovicová kyslá 

450g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Žemľa, syr 
(mlieko, vajcia, obilniny)                        

Sote s kuracieho mäsa, 

zemiaky 
(mlieko, obilniny, zeler, vajcia) 

 

Sobota 

28.01.2023 

Chlieb, tlačenka, cibuľka,  

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Jablko 
Polievka zeleninová s mrvenicou 

350g Francúzske zemiaky, čalamáda 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Chlieb, paštéta 
(mlieko, obilniny, vajcia, 

zeler) 

Chlieb, maslo, šunka, 

paradajka 
 (mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

 

Nedeľa 

29.01.2023 

Chlieb, párky, horčica 

 čaj s citrónom 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Banán 

Polievka hovädzí vývar s rezancami 

240g Kuracie stehno na spôsob bažanta, ryža, 

kompót mandarínkový 
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Chlieb, maslo, džem 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

Chlieb, maslo, syr,  

pomaranč 
(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 23.01.2023 do 29.01.2023 

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 

23.01.2023 

Chlieb, nátierka šunková,  

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

Polievka vločková  

130g Varená klobása, zemiakový prívarok, 

zemiaky 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Švajčiarka 
(mlieko, obilniny, 

vajcia)  

Kukuričná polenta s maslom 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

Utorok 

24.01.2023 

Rožok, maslo, saláma, 

čaj s citrónom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 
Výživa s 

piškótami 

Polievka gulášová, chlieb 

200g Perkelt z hlivy, noky 
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Múčnik 
(mlieko, obilniny, 

vajcia) 

  

Roľnícke zemiaky,  

cvikla 
(obilniny,  mlieko, vajcia, zeler) 

Streda 

25.01.2023 

Šatôčka s náplňou 

jablkovou, 

kakao 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Jablko 
Polievka krupicová s vajcom 

100g Bravčové na mrkve, cestoviny 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Chlieb, maslo, 

 mrkva 
(mlieko, obilniny, 

vajcia)  

Zemiaky s cibuľkou, acidko                       
(mlieko, obilniny) 

Štvrtok 

26.01.2023 

Chlieb, maslo, obloha 

zeleninová, 

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Kiwi 

Polievka brokolicová s haluškami 

100g Hov. varené paradajková omáčka, varené 

zemiaky 
(obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Rožok sladký, 

 maslo 
 (mlieko, obilniny)  

Krupicová kaša s kakaom 
 (mlieko, obilniny) 

Piatok 

27.01.2023 

Chlieb, nátierka pórová, 

čaj s citrónom                        
(obilniny, mlieko, vajcia)  

Mandarínka 
Polievka hráškový krém 

200g Piškót s vanilkovým krémom 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Žemľa, syr 
(mlieko, vajcia, 

obilniny)                        

Sote s kuracieho mäsa, 

zemiaky 
(mlieko, obilniny, zeler, vajcia) 

Sobota 

28.01.2023 

Chlieb, tlačenka, maslo,  

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Jablko 

Polievka zeleninová s mrvenicou 

350g Francúzske zemiaky, 

 šalát zelerový s ananásom 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Chlieb, paštéta 
(mlieko, obilniny, vajcia, 

zeler) 

Chlieb, maslo, šunka, 

paradajka 
 (mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

Nedeľa 

29.01.2023 

Chlieb, párky, kečup, 

 čaj s citrónom 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Banán 

Polievka hovädzí vývar s rezancami 

240g Kuracie stehno na spôsob bažanta, ryža, 

kompót mandarínkový 
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Chlieb, maslo, 

džem 
(mlieko, obilniny, 

vajcia) 

Chlieb, maslo, syr,  

pomaranč 
(mlieko, obilniny, vajcia)  



  J E D Á L N Y   L Í S T O K 
Od 23.01.2023 do 29.01.2023 

Centrum sociálnych služieb v Poprade  Druh 

stravy: 
DIABETICKÁ  STRAVA 

Deň Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera  

2.Večera 

Pondelok 

23.01.2023 

Chlieb, nátierka šunková,  

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

Polievka vločková  

150g Pečený ježko/klobása/, hrachová kaša, 

chlieb 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Keks dia 
(mlieko, obilniny, 

vajcia)  

Bravčové na zelenine, 

 tarhoňa 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

Čierny chlieb, 

syr 
(mlieko, obilniny)  

Utorok 

24.01.2023 

Rožok, maslo, saláma, 

čaj s citrónom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 

Výživa s 

piškótami 

Polievka gulášová, chlieb 

230g Perkelt z hlivy, noky 
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Chlieb, maslo, 

kaleráb 
(mlieko, obilniny, 

vajcia) 

  

Roľnícke zemiaky,  

cvikla 
(obilniny,  mlieko, vajcia, zeler) 

Čierny chlieb, 

maslo, saláma 
(mlieko, obilniny) 

Streda 

25.01.2023 

Šatôčka s náplňou 

pudingovou, 

kakao 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Jablko 
Polievka krupicová s vajcom 

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

Chlieb, maslo, 

 mrkva 
(mlieko, obilniny, 

vajcia)  

Zemiaky s cibuľkou, acidko                       
(mlieko, obilniny) 

Grahamový 

rožok, jogurt 
(mlieko ,obilniny) 

Štvrtok 

26.01.2023 

Chlieb, maslo, 

 obloha zeleninová, 

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Kiwi 

Polievka brokolicová s haluškami 

130g Hov. varené paradajková omáčka, 

varené zemiaky 
(obilniny, vajcia, zeler, mlieko) 
  

Rožok, 

 maslo, saláma 
 (mlieko, obilniny)  

Granadiersky pochod,  

cvikla 
 (mlieko, obilniny) 

Čierny chlieb, 

šunka, 

paradajka 
(obilniny, mlieko) 

Piatok 

27.01.2023 

Chlieb, nátierka pórová, 

čaj s citrónom                        
(obilniny, mlieko, vajcia)  

Mandarínka 

Polievka šošovicová kyslá 

130g Hov. závitok, dusená ryža, zeleninová 

obloha 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Žemľa, syr 
(mlieko, vajcia, 

obilniny)                        

Sote s kuracieho mäsa, 

zemiaky 
(mlieko, obilniny, zeler, vajcia) 

Čierny chlieb, 

saláma, ½ 

paprika 
(mlieko, obilniny, 

vajcia, zeler) 

Sobota 

28.01.2023 

Chlieb, tlačenka, cibuľka,  

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Jablko 
Polievka zeleninová s mrvenicou 

350g Francúzske zemiaky, čalamáda 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Chlieb, paštéta 
(mlieko, obilniny, 

vajcia, zeler) 

Chlieb, maslo, šunka, 

paradajka 
 (mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

Jogurt biely 
 (mlieko) 

Nedeľa 

29.01.2023 

Chlieb, párky, horčica, 

 čaj s citrónom 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Banán 

Polievka hovädzí vývar s rezancami 

300g Kuracie stehno na spôsob bažanta, ryža, 

kompót jablkový 
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Chlieb, maslo, 

džem 
(mlieko, obilniny, 

vajcia) 

Chlieb, maslo, syr,  

pomaranč 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

Keks dia 
(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 23.01.2023 do 29.01.2023 

Centrum sociálnych služieb v Poprade  Druh stravy: KAŠOVITÁ  STRAVA 

Deň Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera  

Pondelok 

23.01.2023 

Chlieb, nátierka šunková,  

čaj pravý so sirupom                     
(obilniny, mlieko, vajcia) Mix ovocie 

Polievka vločková  

130g Varená klobása, zemiakový prívarok, 

zemiaky 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Švajčiarka 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

Kukuričná polenta s maslom 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

 

Utorok 

24.01.2023 

Rožok, maslo, saláma, 

čaj s citrónom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 
Výživa s 

piškótami 

Polievka gulášová, chlieb 

200g Perkelt z hlivy, noky 
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Múčnik 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

  

Roľnícke zemiaky,  

cvikla 
(obilniny,  mlieko, vajcia, zeler) 

 

Streda 

25.01.2023 

Šatôčka s náplňou jablkovou, 

kakao 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Mix ovocie 
Polievka krupicová s vajcom 

100g Bravčové na mrkve, cestoviny 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Chlieb, maslo, 

 mrkva 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

Zemiaky s maslom, acidko                       
(mlieko, obilniny) 

 

Štvrtok 

26.01.2023 

Ryžová kaša so škoricou, 

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Mix ovocie 

Polievka brokolicová s haluškami 

100g Hov. varené paradajková omáčka, varené 

zemiaky 
(obilniny, vajcia, zeler, mlieko) 
  

Rožok sladký, 

 maslo 
 (mlieko, obilniny)  

Krupicová kaša s kakaom 
 (mlieko, obilniny) 

 

Piatok 

27.01.2023 

Chlieb, nátierka pórová, 

čaj s citrónom                        
(obilniny, mlieko, vajcia)  

Mix ovocie 
Polievka hráškový krém 

200g Piškót s vanilkovým krémom 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Žemľa, syr 
(mlieko, vajcia, obilniny)                        

Sote s kuracieho mäsa, 

zemiaky 
(mlieko, obilniny, zeler, vajcia) 

 

Sobota 

28.01.2023 

Ovsená kaša s kakaom,  

čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Mix ovocie 

Polievka zeleninová s mrvenicou 

350g Francúzske zemiaky, 

 šalát zelerový s ananásom 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Chlieb, paštéta 
(mlieko, obilniny, vajcia, 

zeler) 

Bravčové na kalerábe, 

cestoviny 
 (mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

 

Nedeľa 

29.01.2023 

Chlieb, párky, kečup, 

 čaj s citrónom 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Mix ovocie 

Polievka hovädzí vývar s rezancami 

240g Kuracie stehno na spôsob bažanta, ryža, 

kompót mandarínkový 
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Chlieb, maslo, džem 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

Hov. na rasci, varené zemiaky, 

kompót 
(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                                                                                                                                                                                     


