
 J E D Á L N Y   L Í S T O K    
Od 27.03.2023 do 02.04.2023 

Centrum sociálnych služieb v Poprade  Druh stravy: RACIONÁLNA  STRAVA 

Deň Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera  

Pondelok 

27.03.2023 

Chlieb, nátierka z nivy,  

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

Polievka škótska 

240g Kura na spôsob bažanta, dusená ryža, 

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

Výživa  

Kukuričná polenta,  

mlieko 
(obilniny,  mlieko) 

 

Utorok 

28.03.2023 

Cereálny rožok, maslo, 

šunka, 

čaj s citrónom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 

Mandarínka 

Polievka hrachová s párkom, chlieb 

150g Mrkvové karbonátky, opekané zemiaky, 

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

Žemľa, maslo,  

šunka 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

  

Azu po tatársky,  

cestoviny 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

 

 

Streda 

29.03.2023 

Žemľa, maslo,  

zeleninová obloha,  

čaj so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Banány 
Polievka hubová s liatym cestom 

100g Bravčový perkelt, cestoviny, čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Jogurt 
(mlieko)  

Rybie prsty, zemiaková kaša, 

kompót                    
  (mlieko, obilniny, vajcia, ryby) 

 

Štvrtok 

30.03.2023 

Chlieb, maslo, syr 

Radamer, 

 mlieko 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Jablko 

Polievka zeleninová 

100g Hov. pečienka šťavnatá, tarhoňa, šalát 

z čínskej kapusty a kukurice, voda so sirupom  
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko) 
  

Chlieb, maslo, 

šunka 
 (mlieko, obilniny)  

Šunkové fliačky, 

 kyslá uhorka 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

 

Piatok 

31.03.2023 

Rožok, nátierka šunková, 

čaj ovocný                        
(obilniny, mlieko, vajcia)  

Hrozno Polievka gulášová, chlieb 

4ks Buchty na pare s kakaom, mlieko 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

                                       

Rožok, maslo, 

 syr 
(mlieko, obilniny) 

  

Roľnícke zemiaky,  

čalamáda 
(mlieko, obilniny, zeler, vajcia) 

 

Sobota 

01.04.2023 

Žemľa, maslo, saláma,  

čaj s citrónom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Pomaranč 

Polievka zapražená 

80g Sekaný maslový rezeň, zemiaková kaša, 

 šalát uhorkový, čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler)  

Pľundra 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

  

Chlieb, maslo, ryby 

v paradajkovej omáčke,  

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

 

Nedeľa 

02.04.2023 

Chlieb, párky, horčica, 

 čaj ovocný 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Kiwi 

Polievka drobková s rezancami 

120g Kuracie prsia, anglická zelenina,  

dusená ryža, džús 
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Chlieb, paštéta 
(mlieko, obilniny, zeler, 

vajcia) 

Chlieb, syr, 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 27.03.2023 do 02.04.2023 

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 

27.03.2023 

Chlieb, nátierka syrová,  

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

Polievka škótska 

240g Kura na spôsob bažanta, dusená ryža, 

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

Výživa  

Kukuričná polenta,  

mlieko 
(obilniny,  mlieko) 

Utorok 

28.03.2023 

Rožok, maslo, šunka, 

čaj s citrónom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 

Mandarínka 
Polievka hrášková s párkom, chlieb 

150g Mrkvové karbonátky, varené zemiaky, 

jogurtový dresing,  džús 
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Žemľa, maslo,  

šunka 
(mlieko, obilniny, 

vajcia) 

  

Azu po tatársky,  

cestoviny 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

 

Streda 

29.03.2023 

Žemľa, maslo,  

zeleninová obloha,  

čaj so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Banány 
Polievka šampiňónovú s liatym cestom 

100g Bravčový perkelt, cestoviny,  čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Jogurt 
(mlieko)  

Rybie prsty, zemiaková 

kaša, kompót                    
  (mlieko, obilniny, vajcia, ryby) 

Štvrtok 

30.03.2023 

Chlieb, maslo, syr Radamer, 

 mlieko 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Jablko 

Polievka zeleninová 

100g Hov. pečienka šťavnatá, tarhoňa, 

 šalát zelerový,  voda so sirupom 
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko) 
  

Chlieb, maslo, 

šunka 
 (mlieko, obilniny)  

Šunkové fliačky, 

cvikla 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

Piatok 

31.03.2023 

Rožok, nátierka šunková, 

čaj ovocný                        
(obilniny, mlieko, vajcia)  

Hrozno Polievka gulášová, chlieb 

100g Bravčové sote, varené zemiaky 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

                                       

Rožok, maslo, 

 syr 
(mlieko, obilniny) 

  

Roľnícke zemiaky,  

kompót 
(mlieko, obilniny, zeler, vajcia) 

Sobota 

01.04.2023 

Žemľa, maslo, saláma,  

čaj s citrónom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Pomaranč 

Polievka zapražená 

80g Sekaný maslový rezeň, zemiaková kaša, 

 šalát paradajkový,  čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler)  

Pľundra 
(mlieko, obilniny, 

vajcia) 

  

Chlieb, maslo, ryby 

v paradajkovej omáčke,  

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

Nedeľa 

02.04.2023 

Chlieb, párky, kečup, 

 čaj ovocný 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Kiwi 

Polievka drobková s rezancami 

120g Kuracie prsia, anglická zelenina,  

dusená ryža,  džús 
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Chlieb, paštéta 
(mlieko, obilniny, zeler, 

vajcia) 

Chlieb, syr, saláma,  

paradajka 
(mlieko, obilniny, vajcia)  



  J E D Á L N Y   L Í S T O K 
Od 27.03.2023 do 02.04.2023 

Centrum sociálnych služieb v Poprade  Druh 

stravy: 
DIABETICKÁ  STRAVA 

Deň Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera  

2.Večera 
Pondelok 

27.03.2023 

Chlieb, nátierka z nivy,  

čaj pravý  
(obilniny, mlieko, vajcia) Jablko 

Polievka škótska 

240g Kura na spôsob bažanta, dusená ryža, 

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

Výživa  

Kukuričná polenta,  

mlieko 
(obilniny,  mlieko) 

Čierny chlieb, 

maslo, paradajka 
(mlieko, obilniny, 

zeler, vajcia)  

Utorok 

28.03.2023 

Cereálny rožok, maslo, 

šunka, 

čaj s citrónom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 

Mandarínka 
Polievka hrachová s párkom, chlieb 

150g Mrkvové karbonátky, opekané zemiaky, 

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

Žemľa, maslo,  

šunka 
(mlieko, obilniny, 

vajcia) 

  

Azu po tatársky,  

cestoviny 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

 

Čierny chlieb, 

maslo, vajce 
(mlieko, obilniny) 

Streda 

29.03.2023 

Žemľa, maslo,  

zeleninová obloha,  

čaj  
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Banány 
Polievka hubová s liatym cestom 

130g Bravčový perkelt, cestoviny, čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Jogurt 
(mlieko)  

Rybie prsty, zemiaková kaša, 

kompót                    
  (mlieko, obilniny, vajcia, ryby) 

Grahamový 

rožok, maslo, 

šunka 
(mlieko ,obilniny) 

Štvrtok 

30.03.2023 

Chlieb, maslo, syr Radamer, 

 mlieko 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Jablko 

Polievka zeleninová 

130g Hov. pečienka šťavnatá, tarhoňa, šalát 

z čínskej kapusty a kukurice, voda s citrónom 
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko) 
  

Chlieb, maslo, 

šunka 
 (mlieko, obilniny)  

Šunkové fliačky, 

 kyslá uhorka 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

Čierny chlieb, 

maslo, 

saláma 
 (obilniny, mlieko) 

Piatok 

31.03.2023 

Rožok, nátierka šunková, 

čaj ovocný                        
(obilniny, mlieko, vajcia)  

Hrozno Polievka gulášová, chlieb 

130g Bravčové sote, varené zemiaky 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

                                       

Rožok, maslo, 

 syr 
(mlieko, obilniny) 

  

Roľnícke zemiaky,  

čalamáda 
(mlieko, obilniny, zeler, vajcia) 

Čierny chlieb, 

maslo, syr  
(mlieko, obilniny, 

vajcia, zeler) 

Sobota 

01.04.2023 

Žemľa, maslo, saláma,  

čaj s citrónom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Pomaranč 

Polievka zapražená 

100g Sekaný maslový rezeň, zemiaková kaša, 

 šalát uhorkový, čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler)  

Pľundra 
(mlieko, obilniny, 

vajcia) 

  

Chlieb, maslo, ryby 

v paradajkovej omáčke,  

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

Čierny rožok, 

maslo, paprika 
(mlieko, obilniny, 

vajcia, zeler) 
 

Nedeľa 

02.04.2023 

Chlieb, párky, horčica, 

 čaj ovocný 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Kiwi 

Polievka drobková s rezancami 

150g Kuracie prsia, anglická zelenina,  

dusená ryža, džús 
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Chlieb, paštéta 
(mlieko, obilniny, 

zeler, vajcia) 

Chlieb, syr, saláma,  

paradajka 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

Chlieb, maslo, 

syr 
(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 27.03.2023 do 02.04.2023 

Centrum sociálnych služieb v Poprade  Druh stravy: KAŠOVITÁ  STRAVA 

Deň Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera  

Pondelok 

27.03.2023 

Chlieb, nátierka syrová,  

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

Polievka škótska 

240g Kura na spôsob bažanta, dusená ryža, 

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

Výživa  

Kukuričná polenta,  

mlieko 
(obilniny,  mlieko) 

 

Utorok 

28.03.2023 

Rožok, maslo, šunka, 

čaj s citrónom 

 (obilniny, mlieko, vajcia) 
Ovocie mix 

Polievka hrášková s párkom, chlieb 

150g Mrkvové karbonátky, varené zemiaky, 

jogurtový dresing, džús 
(mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

Žemľa, maslo,  

šunka 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

  

Azu po tatársky,  

cestoviny 
(mlieko, obilniny, vajcia)  

 

 

Streda 

29.03.2023 

Žemľa, maslo, 

 zeleninová obloha,  

čaj so sirupom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Ovocie mix 
Polievka šampiňónovú s liatym cestom 

100g Bravčový perkelt, cestoviny, čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler) 

Jogurt 
(mlieko)  

Rybie prsty, zemiaková kaša, 

kompót                    
  (mlieko, obilniny, vajcia, ryby) 

 

Štvrtok 

30.03.2023 

Chlieb, maslo, syr Radamer, 

 mlieko 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Ovocie mix 

Polievka zeleninová 

100g Hov. pečienka šťavnatá, tarhoňa, 

 šalát zelerový, voda so sirupom 
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko) 
  

Chlieb, maslo, 

šunka 
 (mlieko, obilniny)  

Šunkové fliačky, 

cvikla 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

 

Piatok 

31.03.2023 

Rožok, nátierka šunková, 

čaj ovocný                        
(obilniny, mlieko, vajcia)  

Ovocie mix Polievka gulášová, chlieb 

100g Bravčové sote, varené zemiaky 
 (mlieko,  obilniny, zeler, vajcia) 

                                       

Rožok, maslo, 

 syr 
(mlieko, obilniny) 

  

Roľnícke zemiaky,  

kompót 
(mlieko, obilniny, zeler, vajcia) 

 

Sobota 

01.04.2023 

Žemľa, maslo, saláma,  

čaj s citrónom 
(obilniny, mlieko, vajcia) 

Ovocie mix 

Polievka zapražená 

80g Sekaný maslový rezeň, zemiaková kaša, 

 šalát paradajkový, čaj ovocný 
(obilniny, mlieko, vajcia, zeler)  

Pľundra 
(mlieko, obilniny, vajcia) 

  

Krupicová kaša s kakaom, 

jogurt 
(mlieko, obilniny, vajcia, zeler) 

 

Nedeľa 

02.04.2023 

Chlieb, párky, kečup, 

 čaj ovocný 
 (obilniny,  mlieko, vajcia) 

Ovocie mix 

Polievka drobková s rezancami 

120g Kuracie prsia, anglická zelenina,  

dusená ryža, džús 
 (obilniny, vajcia, zeler, mlieko)  

Chlieb, paštéta 
(mlieko, obilniny, zeler, 

vajcia) 

Bravčové na rasci, varené 

zemiaky, výživa  
(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                                                                                                                                                                                     


