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V Liberci dne 8. srpna 2014 

Tisková zpráva 
HODNOCENÍ PESTROSTI JÍDELNÍ  V ZA ÍZENÍCH PRO D TI A MLADISTVÉ ZA 1. POLOLETÍ 2014 V LK 

Stejn  jako v minulých letech pracovnice KHS LK provád ly hodnocení školních jídelní  dle 
metodického návodu Doporu ená pestrost (DP).  

S tímto hodnocením se již v tšina školních jídelen základních i mate ských škol setkala, principy 
metodického návodu DP byly p ednášeny na poradách vedoucích školních jídelen. 

V letošním roce byl metodický návod Doporu ená pestrost inovován, jeho požadavky byly nov  
nastaveny a došlo k ur ité zm  p i hodnocení jídelní . Za ned ležit jší považujeme zm nu 
filozofie metodického návodu Doporu ená pestrost, kdy v minulých letech bylo p esn  dáno, 
kolikrát se má který pokrm v nabídce m sí ního jídelní ku objevit. Sou asný metodický pokyn se 
snaží nastavit sm r p i sestavování jídelního lístku, nemá být p esným návodem jak sestavit 
jídelní ek každý den v m síci, ale u žádoucích potravin udává minimální frekvence (nap . u ryb) u 
mén  žádoucích potravin udává maximální frekvence (nap . u vep ového masa). Neur uje tedy vše, 
co má být v jídelní ku obsaženo, ale snaží se usm ovat, ne diktovat i striktn  vyžadovat. 
Položky, které ne iní z hlediska výživy žádný problém, nap . brambory, nejsou prost ednictvím DP 
již  sledovány. P i úprav  metodického návodu Doporu ená pestrost se vycházelo ze zkušeností 
pracovník  KHS s hodnocením jídelní  a z opakujících se nedostatk  nalezených p i této 
innosti. 

Cíl následujících doporu ení je ale stejný jako  v minulosti. Stejn  jako d ív se snaží upravená DP 
jídelní ky školních jídelen „odleh it“, tzn. mírn  snížit množství nabízených masitých pokrm , 
zvýšit frekvenci za azování zeleniny a upravit kombinace jednotlivých pokrm  tak, aby obsažené 
živiny p inesly strávník m co nejlepší  užitek. V neposlední ad  stále p etrvává snaha  nau it d ti 
od nejútlejšího v ku zásadám zdravého stravování tím, že se s ním budou denn  setkávat ve škole.  
Nov  upravený metodický návod Doporu ená pestrost je možné najít na www.khslbc.cz/ke stažení. 

Za 1. pololetí roku 2014 bylo provedeno celkem 39 hodnocení jídelních lístk  (okres eská Lípa – 
13; okres Jablonec nad Nisou - 8; okres Liberec – 11; okres Semily – 7).  

Z tohoto po tu  bylo 17 hodnocení provedeno ve školních 
jídelnách p ipravujících pouze ob d. Výsledky jsou rozd leny 
do 4 kategorií  výborný jídelní ek –  5x    velmi dobrý 
jídelní ek –  7x    dobrý jídelní ek –  5x    nízká úrove , 
nevyhovující jídelní ek – takto nebyl hodnocen žádný 
z p eložených jídelní .  
 

22 hodnocení bylo provedeno ve školních jídelnách  mate ských, základní škol, které p ipravují pro 
ti krom  ob  i dopolední p esnídávky a odpolední sva iny -   výborný jídelní ek – 4x          

 velmi  dobrý  jídelní ek – 9x                  
 dobrý jídelní ek –  8x    nízká 

úrove , nevyhovující jídelní ek – 1x. 
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Nej ast ji zjiš ované nedostatky p i sestavování jídelní  objevují: 

1. Nedostate né množství zeleniny v jídelní cích školních jídelen.  Nedostate ná frekvence 
za azování tepeln  upravené zeleniny.  
Doporu ení: 
Za azovat zeleninu k ob du každý den, a to formou polévky, p ímou sou ástí pokrmu, p ílohy nebo 
oblohy. Za azovat rovn ž zeleninu krátkodob  nebo šetrn  tepeln  upravenou nap . napa ování, 
blanšírování apod. Preferovat zeleninové polévky p ed masovými.   

2. Stávající  výživové doporu ené dávky, ze kterých vychází spot ební koš, umož ují  d tem  
nabízet vyšší dávky masa a tedy i bílkovin, než je jejich fyziologická pot eba. Snahou je proto 
zohlednit také aktuální doporu ení (DACH, EU PRI), kde jsou stanoveny nižší dávky 
bílkovin, které by nem ly být napln ny pouze konzumací masa a masitých pokrm , ale i 
vhodnými rostlinnými zdroji. 
Doporu ení: 

 Plnit spot ební koš v ukazateli maso blíže ke spodní hranici doporu ení – 75%. 
 Neza azovat uzeniny. „Nevylepšovat“ pokrmy uzeninami nap . ková polévka s párkem, 

šoulet s uzeninou apod. 
 Každý týden za azovat nesladký (zeleninový/lušt ninový) bezmasý pokrm. 

 3. V sou asnosti bezmasé pokrmy jsou obvykle voleny jako „odleh ené“, nikoli jako 
plnohodnotné.   
Doporu ení: 
Za azovat plnohodnotné bezmasé pokrmy, tj. pokrmy, které obsahují optimální množství 
základních živin ve správném vzájemném pom ru.  

4.     Lušt niny jsou v tšinou za azovány v nutri  nevhodných kombinacích, nebo  jsou 
asto kombinovány s masem, uzeninou nebo vejcem. Lušt niny jsou samy o sob  významným 

zdrojem bílkovin, by  neplnohodnotnými, a není nutné je dopl ovat plnohodnotnými 
živo išnými bílkovinami, které znesnad ují trávení rostlinných bílkovin. Zdraví prosp šn jší 
je kombinace s obilovinami, které obsahují taktéž pouze neplnohodnotné rostlinné bílkoviny, 
které ovšem dopl ují spektrum aminokyselin obsažených v lušt ninách a vzniká bílkovina 
plnohodnotná.  
Doporu ení: 
Lušt niny za azovat v menších porcích a ast ji. Pro d ti, které nejsou zvyklé na lušt niny, je 

ijateln jší pouze p ídavek lušt nin do jiných pokrm  (nap . polévek, pop . ve form  
lušt ninového guláše dopln ného chlebem) nežli plné lušt ninové jídlo.  

5. Nápoje jsou d tem podávány p edevším slazené ( aj, š áva, džus) 
Doporu ení: 
Pokud je nabízen sladký nápoj, m l by být sou asn  vždy nabídnut i nesladký.  D ti by se m ly u it 
pít také neochucenou pitnou vodu, m la by jim být pravideln  nabízena nejen k jídlu, ale i 
v pr hu dne v rámci pitného režimu. 
 
 
 
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluv í KHS LK       


