
Skladba jídel v naší školní jídelně 

 

Název jídla Základní suroviny 

Mexický guláš hovězí maso, rajský protlak, hrášek, sýr  

Masová haše se zelím vepřové a hovězí maso, vejce, strouhanka 

Boloňské fazole Kečup, česnek, fazole 

Čína Kuřecí maso, čínská směs, sojová omáčka 

Frankfurtská pečeně Vepřové maso, salám, sladká paprika 

Segedínský guláš Vepřové maso, zelí, sladká paprika 

Poděbradské maso Vepřové maso, zelenina po svíčkovou, květák, hrášek sterilovaný, 

rajský protlak, šlehačka  

Hovězí guláš Hovězí maso, česnek, rajský protlak 

Vepřová plec po selsku Vepřové maso, česnek 

Kuřecí perkelt Kuřecí maso, rajský protlak 

Hovězí po španělsku Hovězí maso, hořčice, slanina, uzenina, vejce, okurky 

Debrecínský guláš Hovězí maso, rajský protlak, slanina, uzenina 

Krůtí tokáň  Krůtí maso, rajský protlak, mražené papriky 

Milánské špagety Kečup, česnek, sýr 

Znojemská pečeně Hovězí maso, slanina, okurky 

Plovdivské maso Vepřové maso, česnek, rajský protlak 

Zeleninový nákyp Uzené maso, uzenina, zelenina, vejce, sýr 

Hamburská pečeně Vepřové maso, uzenina, okurky, zelenina pod svíčkovou, hořčice, 

šlehačka 

Čevabčiči Vepřové maso 

Džuveč Vepřové maso, mražené lečo, rajský protlak, rýže 

Maminčino kuře Kuře, slanina, těstoviny, játra, žampiony 

Italská fáš Vepřové maso/meleme  ve ŠJ/,  mražené lečo, rajský protlak, - 



podáváme s těstovinou, 

Zbojnický skřivan Hovězí maso, česnek, slanina, uzenina 

Sikulský guláš Vepřové maso, rajský protlak, sterilované zelí, česnek 

Srbské rizoto Krůtí maso, slanina, rajský protlak, mražené lečo, rýže 

Dalmátské čufty Hovězí a vepřové maso/meleme  ve ŠJ/, rajský protlak, lečo, okurky, 

hrášek, šlehačka 

Horňácký guláš Vepřové maso, fazole, uzenina, mražené lečo 

Domažlické ragú Vepřové maso, hrášek, okurky, vejce, šlehačka 

Koložvárské zelí Vepřové maso, uzenina, sterilované zelí, rýže 

Zbruf se sýrem Vepřové maso/meleme ve ŠJ/, rajský protlak, sýr 

Masové krokety Vepřové a hovězí maso/ meleme ve ŠJ/, bešamel, vejce, strouhanka 

Bramborové krokety Bramborové těsto, rozemletá uzenina,  

Drůbeží kostky Krůtí a kuřecí  maso  

Cikánská pečeně Hovězí maso, slanina, protlak, lečo,okurky 

Bratislavský guláš Hovězí maso, zelenina pod svíčkovou, hořčice 

Moravský vrabec Vepřové maso, česnek 

 


