
SENIOR Otrokovice, p.o.

Přesnídávka Oběd Svačina Večeře ll.večeře

Pondělí    

20.5.   

Lipový čaj, bílá káva, 

pomaz.máslo 50 g, 

pečivo s vlákninou  2 ks                             
obsahuje:1,7

ovocná 

výživa dia

Polévka zeleninová s pohankou                                                    

liberecký párek, hracová kaše s cibulkou,chléb 2 ks, 

okurek dia steril.                                                         

obsahuje:1,3,6,7,9,10,12,13                                                       

9/2 - džuveč s vepř. masem, chléb 2 ks

acid. mléko    
obsahuje:7

Zeleninový tvaroh 100 g, sekaná 

pažitka, kváskový chléb 3 ks                               
obsahuje:1,7,9

chléb s paštikou           
obsahuje:1

Úterý     

21.5.    

Bílá káva,čaj,pom. z 

vařeného celeru 50 g, 

pečivo 2 ks                     
obsahuje:1,3,7,9,10

ovoce

Frankurtská polévka                                            

vepřová dušená plec, dušená mrkev, brambory                                           
obsahuje:1,3,6,7,9,13                                                                                             

9/2-pol.ragů

jogurt dia    
obsahuje:7

Těstovinový nákyp s 

tvarohem a broskvemi se 

sladidlem                                   
obsahuje:1,3,7

chléb s krůtím 

masem                  
obsahuje :1

 

Středa     

22.5.

Bílá káva,čaj,karlovarská  

pomazánka 50 g,pečivo 

2ks                                     
obsahuje:1,7

dezert dia       
obsahuje:7

Polévka drůbková s nudlemi                                             

vejce , hřibová omáčka, houskový knedlík                                                                            

obsahuje:1,3,7,9,12,13                                                                               

9/2 - vejce, koprová omáčka, houskový knedlík

ovoce

Masová pomazánka 100g, 

sekaná cibulka,chléb 2 ks,čaj                             
obsahuje :1,7,10,12                                              

9/2- dietní pomazánka, sekaná 

pažitka,chléb 2 ks, čaj

Tmavá veka s 

bylinkovým máslem          
obsahuje: 1,7

 

Čtvrtek    

23.5.

Bílá káva,čaj,tmavý 

croissant  2 ks ,máslo  
obsahuje:1,3,7                                            

9/2 - karlovar. rohlík 2 ks

ovoce

pol.krkonošská                                                       

V1- pečené rybí karbenátky v kuk. obalu, 

brambor. kaše, kompot dia    obsahuje:1,3,4,7,9,13                                                                                                  

V2- Honzovy buchty s povidly a sladidlem   
obsahuje:1,3,7,9,12,13

jogurt dia 
obsahuje :7

Dršťková polévka, pečivo  

2ks    obsahuje :1,3,7,9,13                   

9/2- masová pol. s 

bramborem, pečivo 2 ks

chléb s tvarohem          
obsahuje :1,7

 

Pátek       

24.5.

Bílá káva,čaj, ovocné 

máslo dia 50 g ,pečivo 2 

ks                               
obsahuje :1,7

dia tvaroh 
obsahuje:7

Bramborová  polévka                                       

kuřecí stehno ala bažant,rýže, salát z čínského 

zelí s mrkví a sladidlem                         
obsahuje:1,7,9,12                                                                                                

9/2 - přírodní pečené stehno

vitamín. 

nápoj dia

Pivní sýr, Flóra, sekaná 

pažitka,chléb 2 ks, čaj                                     
obsahuje:1,7                                                                  

9/2-tvaroh. sýr 100 g, 

máslo,chléb 2 ks , čaj

chléb s ramou a 

šunkou                    
obsahuje:1,7

Sobota       

25.5.

bílá káva, čaj,žervé 50g, 

pečivo 2 ks                          
obsahuje :1,7

ovoce

Pohanková polévka                                             

vepřová Hamburská kýta, těstoviny                      
obsahuje:1,3,6,7,10,12,13                                                                                             

9/2- dietní Hamburská kýta

oplatek dia         
obsahuje:                         

1,5,6,7,8

Salám 100 g, Flóra, pečivo 2 

ks, čaj                                           
obsahuje:1,7                                                            

9/2- šunka 100g, máslo, pečivo 

2 ks, čaj

chléb s máslem, 

mléko                   
obsahuje :1,7

Neděle      

26.5.               

horká čokoláda,čaj, 

vlárská vánočka se 

sladidlem  4ks ,máslo 
obsahuje :1,3,6,7,8,11

dezert  dia        
obsahuje:7

Polévka brokolicový krém s krutony                      

plněná kuřecí prsa se šunkou a sýrem,šťouchané 

brambory s pórkem,salát z čer. řepy se zakys. 

smetanou         obsahuje:1,3,7,9,13      WD- pol. pórková

ovoce
 Sýr Eidam plátky 100 g,        

máslo,pečivo 2 ks,rajče,čaj                                
obsahuje:1,7

chléb s Lučinou           
obsahuje:1,7

9/2,WD - Varianta pro diety V1, V2 - možnost výběru

 

Jídelní lístek 9 -Diabetická strava od 20.5. -26.5.2019

                                                                                   

Alergeny jsou označeny pod číslem 1 - 14                                                                                                                                                                       Změna jídelníčku vyhrazena!

              Snídaně 
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