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Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč

Cizrnový salát s kuskusem

Potravina norma pro dospělé
cizrna 500 g

kuskus 500 g

rajčata 300 g

salát ledový 1/2 ks

okurky 300 g

pažitka 20 g

olivový olej 50 ml

mořská sůl

kuchtík - zeleninová vegeta bez glutamátu

Technologický postup: 

Namočenou cizrnu uvaříme v konvektomatu. Kuskus smícháme s vegetou a zalijeme vřelou vodou, zakryjeme a
necháme nabobtnat. Rajčata, okurky si nakrájíme na drobné kostky, listy ledového salátu natrháme na malé kousky a
vmícháme do vychladlého kuskusu společně s cizrnou, pažitkou. Dochutíme mořskou solí a zjemníme olivovým olejem.
Podáváme ozdobené ledovým salátem, rajčetem a okurkou.

Saláty



Zařízení školního stravování Aš, Dlouhá 2618 Aš

Letní balkánský salát s kuřecím masem

Potravina norma pro dospělé
kuřecí prsa 1 000 g

balkánský sýr 1 000 g

cibule 130 g

sušená rajčata naložená v olivovém oleji s bazalkou 150 g

červená kapie 200 g

slovenská paprika 200 g

dýňové semínko 100 g

olej 200 ml

francouzský dressing 75 ml

sůl, pepř  

olivy krájené 100 g

česnek dle chuti

bagetka 2 ks

Technologický postup: 

Balkánský sýr nakrájíme na kostičky, přidáme nakrájené papriky na proužky, pokrájená sušená rajčata, cibulku na proužky, olivy, dýňové
semínko, česnek a okořeníme. Vmícháme dressing. Salát podáváme s grilovaným kuřecím řízkem a bagetkami.

Saláty



Školní jídelna  při Mateřské škole K. Štěcha 5, České Budějovice 

Bašta Vikingů

Potravina norma pro dospělé
zelené fazolové lusky 600 g
rybí filé 1 000 g
žampiony 200 g
sůl, kopr  
tuk na smažení  

Technologický postup:

Žampiony orestujeme a promícháme s fazolovými lusky, osolíme, podusíme. Maso okořeníme a tepelně upravíme do zlatova.

Ryby



SOU Lišov, tř. 5. května 3, 373 72 Lišov

Pikantní ryba

Potravina norma pro dospělé
tilápie 1 200 g

rajčatový protlak 3 PL

kari 1 KL

majonéza 3 PL

cihla eidam 150 g

sůl  

koření na ryby, pepř mletý  

Technologický postup:

Rybu omyjeme, ochutíme solí a kořením na ryby. Dáme na pekáč. Rozmícháme majonézu
s rajčatovým protlakem, kari a pepřem, potřeme rybu, posypeme strouhaným sýrem a pečeme
v konvektomatu 25 minut na 180°C. Příloha brambory, zeleninový salát.

Ryby



SOU Lišov, tř. 5. května 3, 373 72 Lišov

Zapečené filé s brokolicí

Potravina norma pro dospělé
tilápie 1 200 g

tuk 50 g

hermelín 200 g

brokolice 600 g

šlehačka 300 ml

sůl, podravka  

koření na ryby  

Technologický postup:

Rybu omyjeme, ochutíme solí a kořením na ryby. Dáme do konvektomatu na 10 minut na program pára + pečení
a pak 10 minut jen pečení, oboje na 160°C. Mezitím na tuku rozpustíme hermelín, nastavíme částí šlehačky,
přidáme uvařenou a nakrájenou brokolici, dochutíme podravkou a dle hustoty přidáme šlehačku. Tuto směs dáme
na upečenou rybu a zapečeme na 170°C na 10 minut. Jako příloha bramborová kaše a salát z čínského zelí.

Ryby



Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč

Bramborovo - celerová kaše

Potravina norma pro dospělé
brambory 2 000 g

celer 200 g

mléko 500 g

smetana 30% 100 g

sůl mořská

máslo 100 g 

Technologický postup:

Očištěný celer i brambory vaříme v konvektometu do měkka, každé ve své GN. Uvařené vložíme do kotlíku a vyšleháme kaši s mlékem a
smetanou, dochutíme solí. Při výdeji přelejeme máslem.

Přílohy



VOŠ a SŠV, Zem. a Zdrav. Třebíč, paní Dvořáková Jaroslava

Horácké knedlíky

Potravina norma pro dospělé
oloupané brambory 750 g

vejce 1 ks

mléko 100 ml

hrubá mouka 200 g

veka 600 g

sůl  

Technologický postup:

Opláchnuté syrové brambory nastrouháme najemno, po krátkém odstátí částečně scedíme vodu, přidáme vejce rozšlehané s mlékem, sůl,
prosátou mouku, směs promícháme a nakonec do směsi těstíčka lehce zapracujeme žemli, nakrájenou na kostičky. Z knedlíkové hmoty tvarujeme
kulaté knedlíky (2 ks na porci, 1 kus o váze 80 g). Vkládáme do vařící vody a vaříme 25-35 minut. Občas promícháme, aby se nepřichytily ke
dnu nádoby.

Přílohy



Michael Wöß, Land Oberösterreich

Dýňové placičky

Potravina norma pro dospělé
dýně 1 000 g

najemno nakrájená cibule 2 ks

nakrájené brambory 400 g

vejce 2 ks

posekaná dýňová semínka 120 g

strouhaný netučný sýr 120 g

rozmačkané česnekové stroužky 2 ks

sůl, pepř  

posekaná petrželka  

prosné vločky jako pojivo  

Technologický postup:

Dýni nahrubo nastrouháme, osolíme, necháme odvodnit a poté dobře vymačkáme. Brambory nahrubo nastrouháme a ze všech přísad pak
vytvoříme tvárnou hmotu. V případě nutnosti zahustíme větším množstvím obilných vloček. Dobře dochutíme, tvarujeme placičky, klademe na
pečící papír a při 180°C pečeme v troubě dozlatova.

Přílohy



Vyšší škola hospodářská Landwierstraße, Spolková země Horní Rakousko

Jemné špenátové knedlíky

Potravina norma pro dospělé
chleba 1 000 g

tvaroh 50 g

cibule 300 g

olej 30 ml

mléko 450 ml

voda 450 ml

sůl

špenát 370 g

česnek 10 g

celozrnná mouka 120 g

Technologický postup:

Nakrájenou cibuli osmahneme na oleji a smícháme s chlebem nakrájeným na kostičky a nasucho opraženým. Zalijeme mlékem, přidáme vajíčka,
vodu, tvaroh, mouku a špenát, okořeníme a dobře promícháme. Tvarujeme knedlíky a vkládáme do osolené vařící vody. Doporučená příloha:
rajčatová omáčka.

Přílohy



Střední odborná škola výrobců oplatek, Spolková země Horní Rakousko

Placičky z brambor a tvarohu

Potravina norma pro dospělé
brambory 750 g

vejce 3 ks

pšeničná krupice 80 g

netučný tvaroh 400 g

hladká mouka 100 g

cibule 200 g

olej 50 ml

žampiony 200 g

strouhanka  

petržel, majoránka  

sůl, pepř  

Technologický postup:

Najemno nakrájenou cibulku a na malé kousky pokrájené žampióny opečeme v malém množství oleje. Z nastrouhaných
brambor, tvarohu, krupice, mouky a vajec vytvoříme těsto. K těstu přidáme ještě směs cibule a žampiónů, ochutíme,
vytvarujeme placičky, obalíme ve strouhance a osmažíme na menším množství oleje.

Přílohy



Okresní domov důchodců Enns, Spolková země Horní Rakousko

Placičky z kysaného zelí

Potravina norma pro dospělé
moučné brambory 900 g

kysané zelí 800 g

vejce 3 ks

olej 10 ml

strouhanka  

sůl, pepř  

majoránka, kmín  

Technologický postup:

Brambory uvaříme a propasírujeme, kyselé zelí nakrájíme a uvaříme. Všechny přísady smícháme, ochutíme a tvarujeme placičky. Na malém
množství řepkového oleje smažíme dozlatova cca 15 min. Ještě necháme dojít v konvektomatu.

Přílohy



Spolková země Horní Rakousko

Sýrové knedlíky s rajčaty

Potravina norma pro dospělé
moučné brambory 2 500 g

mouka 100 g

celozrnná mouka 120 g

máslo 20 g

parmazán 500 g

cibule 200 g

olivový olej 25 ml

rajčata 1300 g

sůl, pepř  

česnek, muškát  

petržel, bazalka  

Technologický postup:

Brambory uvaříme, oloupeme a ještě za tepla prolisujeme. Z brambor a ostatních surovin zpracujeme rychle těsto.
Vypracujeme válec a nakrájíme na 20 plátků. Tvarujeme knedlíky a ve slané vodě vaříme 8 - 10 min. Cibuli nakrájíme
najemno a osmahneme na olivovém oleji. Rajčata nakrájíme na kostičky a přidáme k cibuli. Okořeníme a vše necháme
chvíli povařit. Knedlíky servírujeme s rajčatovou směsí.

Přílohy



Odborná škola Altmünster, Spolková země Horní Rakousko

Špaldové placičky

Potravina norma pro dospělé
špaldové vločky 400 g

horký zeleninový vývar 600 ml

nakrájená cibule 80 g

nastrouhaný celer 400 g

řepkový olej 20 ml

vejce 2,5 ks

strouhanka 100 g

olej na smažení 100 ml

sůl, pepř  

majoránka, česnek  

Technologický postup:

Špaldové vločky zalijeme zeleninovým vývarem a necháme 15 minut stát. Poté přidáme lehce osmahnutou cibuli a celer. Vše pak smícháme s
vejci, strouhankou a kořením, tvarujeme placičky a z obou stran smažíme na oleji. Množství použitého tuku je možné ušetřit, jestliže placičky
budeme dusit v troubě a pouze je potřeme olejem.

Přílohy



St. Marien, Spolková země Horní Rakousko

Zeleninové placičky

Potravina norma pro dospělé
bramborové těsto 200 g

sezonní míchaná zelenina 200 g

cibule 60 g

pórek 120 g

sýr 45% na pizzu 200 g

vejce 1,5 ks

ovesné vločky 60 g

olej na smažení 100 ml

strouhanka  

sůl

česnek, petržel  

Technologický postup:

Míchanou zeleninu uvaříme a necháme vychladnout. Smícháme všechny suroviny s bramborovým těstem,
ochutíme, vytvarujeme jednu knedlíkovou rolku a krájíme na plátky. Tvarujeme placičky, obalujeme ve
strouhance a smažíme na oleji.

Přílohy



ZŠ Nové Město na Moravě

Bramborový nákyp

Potravina norma pro dospělé
brambory 2 000 g

mleté maso vepřové 800 g

sádlo 100 g

cibule 100 g

vejce 8 ks

sušené houby 40 g

tvrdý sýr 100 g 

sůl, pepř  

Technologický postup:

Na části sádla zpěníme cibuli, přidáme mleté maso, osolíme, opepříme, orestujeme, přidáme namočené houby a chvíli podusíme. Tuto směs
necháme vychladit. Ve slupce vařené brambory oloupeme a nastrouháme na jemném struhadle. Žloutky utřeme se zbytkem sádla a solí, z bílků
ušleháme tuhý sníh. Vše lehce promícháme a dáme na sádlem vymazaný a strouhankou vysypaný plech. Povrch, urovnáme, posypeme
strouhaným sýrem a pečeme do růžova.

Maso



SOU Lišov, tř. 5. května 3, 373 72 Lišov

Dánský pekáček

Potravina norma pro dospělé
vepřová pečeně  - b.k. 1 000 g

tuk 150 g

pórek čerstvý 500 g

rajčata 300 g

žampióny 300 g

sýr cihla 100 g

šlehačka 250 ml

sůl  

koření grilovací  

Technologický postup:

Kotletu nařezanou na plátky naklepeme, osolíme, okořeníme, opečeme na tuku z obou stran na pánvi. Vymažeme pekáč, dáme pórek, rajčata a
žampiony, na to dáme opečené plátky, případně posypeme ještě zbylou zeleninou, posypeme sýrem, zalijeme šlehačkou a zapečeme asi 20 minut.
Jako přílohu podáváme brambory a zeleninovou oblohu.

Maso



 Houbová sekaná

Potravina norma pro dospělé
vepřová plec 500 g

hovězí plec 500 g

čerstvé houby (mražené či sušené - přepočtené) 500 g

vejce 2 ks

cibule 100 g

strouhanka 150 g

sádlo 30 g

sůl, pepř  

petrželka  

kmín, majoránka  

Technologický postup:

Všechny ingredience (maso, houby, cibuli) pomeleme, smícháme s vejci, okořeníme, přidáme strouhanku, uděláme
šišku, posypeme strouhankou, dáme do pekáče na sádlo, pečeme na 180 st. cca 1 hodinu, podlijeme vodou.

Maso



 Hovězí závitek s šípkovou omáčkou

Potravina norma pro dospělé
hovězí zadní 1000 g

zelenina pod svíčkovou 350 g

cibule 100 g

divoké koření

kečup 50 g

šípková marmeláda 50 g

smetana 200 g

slanina 100 g

uzená krkovička 150 g

mouka hladká 100 g

citron, brusinky na ozdobu 100 g

Technologický postup:

Maso nakrájíme na plátky. Naklepeme, osolíme, vložíme špalíček uzeného a uděláme závitky, které orestujeme na oleji. Dále si uděláme základ
jako na svíčkovou, přidáme polovinu brusinek, marmeládu, můžeme nahradit i sušenými šípky, kečup a divoké koření. Vložíme závitky a dusíme
do měkka. Výpek přepasírujeme, přidáme smetanu, zahustíme, provaříme. Podáváme s houskovým knedlíkem, ozdobíme plátkem citronu a
brusinkami.

Maso



ZŠ Nové Město na Moravě

Kotlety s jablky

Potravina norma pro dospělé
vepřová kotleta (s kostí), králičí stehno, kachní stehno 1 000 g

jablka 600 g

máslo 70 g

smetana 150 ml

mletý pepř, sůl, troška cukru  

Technologický postup:

Omytá jablka oloupeme, vykrojíme jadřince, pokrájíme na silnější kolečka, podusíme s trochou cukru a
kouskem másla. Naklepané kotlety (nebo stehna) opepříme, osolíme, nařízneme a na pánvi zprudka opečeme.
Maso naskládáme na plech, obložíme dušenými jablky, zalijeme smetanou a dopečeme v troubě do měkka.
Můžeme ozdobit pikantním jeřabinovým kompotem.

Maso



Kaplická 151, Český Krumlov

Dušený králičí hřbet

Potravina norma pro dospělé
vykostěný králičí hřbet 1 000 g
cibule 250 g
česnek  
mrkev očištěná 500 g
olej (sádlo) 100 ml 
hladká mouka na zahuštění šťávy  
sůl, pepř  

Technologický postup:

Maso nakrájíme na větší kousky. Na pánvi orestujeme nakrájenou cibuli, česnek a přidáme maso. Opékáme
společně s cibulí a česnekem. Po chvíli podlijeme trochu vody, osolíme, opepříme a dusíme doměkka. Před
dokončením přidáme na klínky nakrájenou mrkev a dusíme ještě asi 10 minut. Nakonec poprášíme 1 lžičkou
hladké mouky na zahuštění. Podáváme s vařenými bramborami a dušeným špenátem.

Maso



ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace

Králík po staročesku

Potravina norma pro dospělé
králičí hřbety bez kosti 1 300 g

slanina uzená 40 g

kmín

sůl

mouka hladká 20 g

sádlo škvařené 40 g

okurky kyselé 200 g

baby karotka 120 g

Technologický postup:

Králičí maso odblaníme a nakrájíme na kostky.  Na sádle opečeme na kostičky nakrájenou slaninu a přidáme
připravené kostky králíka. Zprudka opečeme, pak osolíme, podlijeme a dusíme téměř doměkka. Před dokončením
přidáme baby karotku (možno nahradit strouhanou mrkví) a okurku nakrájenou na tenká kolečka. Po dokončení
tepelné úpravy maso opečeme dorůžova, vyjmeme, šťávu mírně zaprášíme moukou a provaříme.  Pak vložíme do
šťávy opečené maso a podáváme s bramborem nebo rýží.

Maso



ČZA Humpolec

Kuřecí maso na pórku

Potravina norma pro dospělé
kuřecí maso /prsní, stehenní / 900 g

tuk rostlinný 100 g

máslo 25 g

cibule 40 g

pórek čerstvý 700 g

mouka hl. 50 g

sůl, kmín  

Technologický postup:

Kuřecí maso nakrájíme na nudličky, osolíme, přidáme kmín, udusíme na části tuku, očištěný pórek
nakrájíme na kolečka a mírně zpěníme na zbylém tuku, smícháme s udušeným masem a zahustíme moukou
rozmíchanou ve vodě, zjemníme máslem, provaříme.

Maso



Školní jídelna Horní 16, Brno

Kuřecí maso s mrkví

Potravina norma pro dospělé
prsa kuřecí 1000 g

mrkev 400 g

cukr krupice 20 g

cibule 80 g

hořčice 100 g

smetana zakysaná 18% 250 ml

olej stolní 50 ml

máslo 20 g

vegeta. sůl 

mouka hladká 50 g

Technologický postup:

Cibuli nakrájíme nadrobno, osmažíme na oleji, přidáme uvařenou rozmixovanou mrkev, trochu cukru,
hořčici a chvilku podusíme. Po chvilce vložíme nakrájené maso, ochutíme vegetou a promícháme. Mělo by
se péct v troubě pod poklicí na 190 stupňů asi 30 minut, poté ještě 5 minut bez poklice. Těsně před
dokončením vmíchat smetanu, popřípadě jemně zahustit moukou a dochutit, provařit.

Maso



Školní jídelna Horní 16, Brno

Kuřecí maso ve smetanové omáčce se špenátem

Potravina norma pro dospělé
řízky kuřecí 1000 g

olej stolní 80 ml

cibule 120 g

česnek 15 g

smetana 12% 280 ml

špenát 300 g

mouka hladká 80 g

sůl  

Technologický postup:

Na oleji osmahneme cibuli, přidáme maso nakrájené na nudličky, osolíme, orestujeme, podlijeme vodou a dusíme. Když je maso měkké, přidáme
špenát, česnek, smetanu a povaříme. Zahustíme hladkou moukou, dochutíme a necháme ještě projít varem. Podáváme s těstovinou, nejlépe s
mašličkami (farfalle).

Maso



ČZA Humpolec

Hovězí maso se šípkovou omáčkou

Potravina norma pro dospělé
hovězí zadní 900 g

slanina 100 g

tuk 70 g

cibule 400 g

zelenina mražená 340 g

mouka hladká 120 g

šípkový džem 90 ml

divoké koření  

masox, sůl, pepř  

Technologický postup:

Hovězí maso prošpikujeme, opečeme na tuku a potom dusíme v  zeleninovém základě s kořením, po té zahustíme moukou a přidáme rozšlehaný
šípkový džem, provaříme, popřípadě dochutíme.

Maso



ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace

Masové kuličky s jablky a pohankou

Potravina norma pro dospělé
vepřová plec 400 g

hovězí přední 400 g

pohanka 150 g

olej 50 ml

mouka hladká 50 g

pór 50 g

jablko 100 g

sůl

solamyl 30 g

muškátový květ  

Technologický postup:

Pohanku propláchneme vařící vodou. Jablka omyjeme a nastrouháme na hrubém struhadle a posypeme solamylem.
Smícháme umleté maso s jemně nakrájeným pórkem, ochutíme solí a muškátem, přidáme jablka a pohanku. V
mokrých dlaních tvoříme kuličky, obalujeme v polohrubé mouce a osmažíme v konvektomatu.

Maso



ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace

Tortilla plněná zeleninou a krůtím masem

Potravina norma pro dospělé
krůtí prsa 1000 g

tortilla 20 ks

majonéza Yofresh 500 ml

kečup 300 g

bazalka

sůl

cukr krupice

paprika červená 500 g

okurky 500 g

zelí čínské 1000 g

Technologický postup:

Krůtí prsa osolíme, opepříme, případně okořeníme grilovacím kořením a připravujeme v konvektomatu se sondou asi 1,5 hod. při 140°C.
Papriku, okurky, čínské zelí očistíme a nakrouháme na jemné nudle. Z majonézy, kečupu, připravíme dresink, který dochutíme bazalkou, solí,
cukrem. Regenerované tortilly plníme zeleninou, plátkem masa a přelijeme dresinkem, takto připravenou tortillu stočíme. Podáváme 2 ks na
porci.

Maso



Prokládaný bramborák

Potravina norma pro dospělé
krkovička bez kosti 1000 g

sůl

kmín drcený

slanina 100 g

pepř, majoránka, česnek

brambory loupané 2000 g

vejce 160 g

olej 250 ml

Technologický postup:

Opláchnutý díl masa nakrájíme přes vlákna na plátky o příslušné hmotnosti, rozklepeme do široka, osolíme a
okmínujeme. Očištěnou slaninu nakrájíme na drobné kostičky a necháme rozpustit. Do pekáče nebo na pánev dáme
vrstvu nastrouhaných syrových brambor, mírně osolíme, okmínujeme, okořeníme jako na bramboráky.  Položíme maso
a přikryjeme další vrstvou bramborového těsta. Pečeme 100 minut na 200 °C.

Maso



ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace

Sekaná s tvarohem

Potravina norma pro dospělé
slanina uzená 20 g

česnek 50 g

cibule čištěná 100 g

sůl

majoránka

strouhanka 50 g

vepřová plec 500 g

hovězí přední 300 g

tvaroh tvrdý 100 g

vejce 80 g

Technologický postup:

Mleté maso smícháme s tvarohem nakrájeným na kostičky nebo nastrouhaným, přidáme koření, vejce, cibuli a česnek.
Zahustíme podle potřeby strouhankou. Vytvarujeme šišky sekané a vložíme na sádlem vymazaný pekáč. Posypeme
kostičkami slaniny. Pečeme v konvektomatu nebo troubě.

Maso



ZŠ Nové Město na Moravě

Zapečené brambory se šunkou a kyselým zelím

Potravina norma pro dospělé
brambory 1600 g

dušená šunka 300 g

zelí 750 g

tuk 200 g

cibule 170 g

smetana 400 ml

mléko 100 ml

mletá paprika

pepř

sůl

Technologický postup:

Uvařené brambory oloupeme a pokrájíme na plátky. Dušenou šunku nakrájíme na nudličky a kysané zelí pokrájíme a v troše vody podusíme.
Dno pekáče potřeme tukem a naskládáme polovinu brambor. Dále přijde vrstva zelí, posypeme šunkou nakrájenu na jemné nudličky, cibulkou
zpěněnou na tuku. Poslední vrstva jsou brambory. Každou vrstvu brambor osolíme, opepříme, opaprikujeme a vršek zakapeme zbylým tukem.
Pečeme v troubě, v polovině pečení zalijeme smetanou rozmíchanou s troškou mléka a dopečeme.

Maso



Školní jídelna při Mateřské škole K. Štěcha 5, České Budějovice 

Vepřové maso po Štýrsku

Potravina norma pro dospělé
vepřová plec 900 g

slanina 30 g

tuk  

mrkev 150 g

kapusta 200 g

celer 150 g

cibule 30 g

brambory 800 g

hladká mouka 40 g

Technologický

Omyté, očištěné maso nakrájíme na kostky, které prudce opečeme na části tuku a drobně nakrájené slanině. Podlijeme
vodou, osolíme a dusíme do měkka. Pak přidáme jíšku a provařujeme. Před dokončením přidáme na nudličky nakrájenou
zeleninu, na kostky nakrájené brambory. Dochutíme, dovaříme. Příloha chléb, pečivo.

Maso



Zámecká restaurace Hagenberg, Spolková země Horní Rakousko

Boršč

Potravina norma pro dospělé
cibule 1 ks
máslo 50 g
červená řepa 350 g
karotka 50 g
řapíkatý celer 50 g
rajčata 2 ks
zeleninový vývar 1 500 ml
vinný ocet 1 PL
cukr 1 PL
větvičky čerstvého kopru 2 ks
hlávkové zelí 100 g
zakysaná smetana na ozdobu 100 ml
sůl, pepř

Technologický postup: 

Cibuli, řepu, karotku, celer a zelí nakrájíme nadrobno, rajčata oloupeme a nakrájíme na kostičky. Rozpustíme máslo a
osmahneme cibuli, přidáme řepu a karotku a zalijeme zeleninovým vývarem. Přidáme ocet, cukr a koření a necháme vařit
cca 30-40 min., dokud zelenina nezměkne. Přimícháme zelí a ještě krátce povaříme. Zdobíme zakysanou smetanou a
posekaným koprem.

Polévky



Centrální kuchyně města Traun, Spolková země Horní Rakousko

Celerová polévka

Potravina norma pro dospělé
celozrnná mouka 100 g
olej 60 ml
celer 450 g
karotka 200 g
cibule 50 g
zeleninový vývar 2 000 ml
mléko 500 ml
sůl, pepř, petrželka

citrón  

Technologický postup: 

Celer nakrájíme na kostičky a vaříme doměkka v citrónové vodě. Cibuli a karotku opražíme na oleji, zaprášíme
moukou, zalijeme polévkou a povaříme. Propasírujeme, okořeníme a krátce necháme vařit. Přidáme celer a mléko a
nakonec přidáme petrželku. 

Polévky



Job und Fit

Dýňová krémová polévka

Potravina norma pro dospělé
řepkový olej 30 ml
čerstvá nebo mražená loupaná cibule 100 g
čerstvá očištěná dýně 1 000 g
kari koření

zeleninový vývar 1 350 ml
sůl, pepř, muškát

dýňová semínka 10 g

Technologický postup: 

Rozpálíme olej v hrnci a osmahneme kostičky cibule. Přidáme kostičky dýně, krátce podusíme a zaprášíme kari. Mezitím si na pánvi opražíme
dýňová semínka a necháme chvíli stát. Polévku rozmixujeme tyčovým mixérem. Dochutíme solí, pepřem, kari a troškou muškátového oříšku.
Podáváme s opraženými dýňovými semínky a posekanou petrželkou. 

Polévky



Olaf Bätje, Spolková země Horní Rakousko

Dýňová krémová polévka s cuketou

Potravina norma pro dospělé
slunečnicový olej 20 ml
cibule 100 g
pórek 100 g
celer 50 g
červená dýně 1 000 g
celozrnná mouka 50 g
zeleninový základ 2 000 ml
cuketa 80 g
smetana 60 ml
polotučné mléko 80 ml
sůl, kari, muškát, pepř, petrželka  

Technologický postup: 

Cibuli, pórek, celer a dužinu z dýně omyjeme, očistíme a nakrájíme na kostky. Zeleninu osmahneme na oleji, zaprášíme moukou, zalijeme
zeleninovým základem a okořeníme. Podusíme do změknutí, rozmixujeme a dochutíme. Cuketu nakrájíme na malé kostičky a přidáme do
polévky. Na závěr zjemníme dobře rozmíchanou smetanou a mlékem.

Polévky



ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace

Dýňová polévka

Potravina norma pro dospělé
dýně očištěná 500 g

cibule 100 g

máslo 40 g

mouka hladká 50 g

smetana 70 g

kari

zelená petrželka

na vývar:  

kuřecí droby 500 g

mrkev čištěná 50 g

celer 50 g

petržel 50 g

sůl 

Technologický postup: 

Nakrájenou dýni uvaříme doměkka a rozmixujeme. Z kuřecích drobů a zeleniny připravíme vývar.  Na oleji osmahneme na kostičky nakrájenou
cibuli, přidáme mouku a vyrobíme zásmažku. Rozmixovanou dýni zalijeme vývarem, přidáme zásmažku a dochutíme solí a kari kořením.
Nakonec zjemníme smetanou a krátce provaříme.  Sypeme petrželkou. Můžeme podávat s opečenou houskou.

Polévky



Job und Fit

Hrášková polévka s meduňkou

Potravina norma pro dospělé
čerstvá meduňka 5 g

brambory vařené 150 g

hrášek, čerstvý nebo hluboce chlazený 400 g 

cibule 200 g

řepkový olej 30 ml

zeleninový vývar 1 200 ml

pomerančový džus dle chuti

sůl s jódem  

Technologický postup: 

Brambory a cibuli nakrájíme na malé kostičky. V hrnci rozehřejeme olej a osmahneme cibulku. Přidáme kostičky brambor, trošku podusíme, poté
přidáme hrášek, zalijeme vývarem a 8 až 10 minut necháme povařit. Polévku rozmixujeme, popř. propasírujeme. Ochutíme pomerančovým
džusem, solí. Posypeme nasekanou meduňkou.

Polévky



Michael Wöß, Spolková země Horní Rakousko

Hráškové pyré

Potravina norma pro dospělé
hrášek 1 000 g

mléko 500 ml

zeleninový vývar 1 000 ml

zakysaná smetana 60 g

brambory 4 ks

bílé víno 250 ml

cibule 2 ks

řepkový olej  

sůl, pepř, majoránka  

Technologický postup: 

Nadrobno nakrájenou cibuli osmahneme na řepkovém oleji. Přidáme na kostičky nakrájené brambory a majoránku, vše necháme spojit. Přidáme
hrášek, podlijeme vínem a přilijeme základ a mléko. Přidáme dobře rozmíchanou zakysanou smetanu. Zeleninu vaříme doměkka a na závěr
rozmixujeme a dochutíme. Podáváme s opraženými kostičkami chleba.

Polévky



Kamenická polévka

Potravina norma pro dospělé
brambory 600 g

kopr 100 g

mrkev 80 g

celer 80 g

petržel 100 g

sůl, pepř

mléko 250 ml

sterilované zelí 400 g

mouka hladká 120 g

vejce 2 ks

smetana 100 ml

máslo 50 g
voda pitná 300 ml

Technologický postup: 

Do vody dáme vařit oprané a pokrájené zelí, na plátky nakrájenou kořenovou zeleninu, jemně nakrájený kopr a uvaříme do měkka. Zalijeme
zálivkou z mléka, mouky, pepře a soli. Očištěné brambory nakrájíme na kostky a uvaříme v osolené vodě, zalijeme smetanou a vložíme do
polévky. Přidáme na kostky nakrájené vařené vejce, zjemníme máslem a necháme přejít varem.

Polévky



Krémová polévka s karotkou, zázvorem a sezamem

Potravina norma pro dospělé
řepkový olej 20 ml

loupaná cibule, čerstvá nebo hluboce chlazená 200 g

očištěná čerstvá nebo hluboce chlazená karotka 1 000 g

zeleninového vývar 1 250 ml

čerstvý zázvor 5 g

jodová sůl  

mletý pepř,citr. šťáva  

cukr 10 g

Technologický postup: 

V hrnci rozehřejeme olej, přidáme nadrobno nakrájené kostičky cibule a osmahneme. Vložíme plátky karotky,
orestujeme, poté zalijeme vývarem a cca 10 až 15 minut podusíme dokud není karotka měkká. Do polévky přidáme
zázvor a rozmixujeme najemno. Dochutíme solí, pepřem, cukrem a citronovou šťávou. Mezitím opražíme na pánvi
do zlatova sezam a necháme zchladnout. Podáváme posypané petrželkou a opraženým sezamem.

Polévky



Krémová polévka z jarní cibulky

Potravina norma pro dospělé
jarní cibulka 500 g

brambory 200 g

olivový olej  

sůl, pepř  

polévkové koření

bylinky  

voda 1 500 ml

mléko 400 ml

zakysaná smetana 80 ml

Technologický postup: 

Nadrobno nakrájenou jarní cibulku necháme zesklovatět, přidáme nadrobno nakrájené brambory, dochutíme solí, pepřem, polévkovým kořením a
dolijeme vodou a mlékem. Necháme vařit do změknutí, poté rozmixujeme, v případě potřeby dochutíme a podáváme s bylinkami.

Polévky



Spolková země Horní Rakousko

Pohanková krémová polévka

Potravina norma pro dospělé
jemně mletá pohanka 100 g

zeleninový vývar 2 000 ml

mražený hrášek 100 g

zakysaná smetana 60 ml

sůl, pepř  

muškát, česnek  

petržel nebo kerblík  

Technologický postup: 

Nasucho opražíme pohankovou mouku a necháme zchladnout. Za stálého míchání přidáme zeleninový vývar,
okořeníme a 20 min. lehce vaříme. Těsně před dokončením přidáme hrášek a chvilku ještě povaříme. Dochutíme
zakysanou smetanou, dobře rozmícháme a polévku tím dokončíme.  Bylinky nakrájíme nadrobno a posypeme jimi
hotovou polévku

Polévky



Bořetická 7, Brno

Bramborová polévka se zelím a rajčaty
.

Potravina norma pro dospělé
voda 2 000 ml

zelí hlávkové 350 g

brambory 400 g

mouka hladká 70 g

rajčata 350 g

mléko 600 ml

sůl  

kmín  

petrželová nať  

Technologický postup: 

Nastrouhané zelí vaříme s kmínem, přidáme očištěné brambory nakrájené na kostky, osolíme a vaříme doměkka. Rajčata povaříme a prolisujeme
do polévky. Zahustíme, přidáme mléko a zelenou petrželku.

Polévky



Job und Fit

Polévka ze žlutých paprik s krutony

Potravina norma pro dospělé
olej 30 ml

cibule 100 g

karotka 100 g

celer 100 g

brambory 200 g

žlutá paprika 300 g

zeleninový vývar 1 500 ml

mléko 200 ml

toastový chléb 100 g

petrželka

sůl, pepř  

Technologický postup: 

V hrnci rozpálíme olej. Přidáme cibuli, karotku, celer a lehce osmahneme. Přidáme kostičky brambor a papriky
a opečeme. Zalijeme vývarem a necháme cca 25 minut povařit. Přidáme mléko a dochutíme solí a pepřem.
Rozmixujeme tyčovým mixérem. V pánvi opražíme bílý chléb. Polévku podáváme s krutony a posekanou
petrželkou.

Polévky



Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč

Cuketová krémová polévka

Potravina norma pro dospělé
cuketa 300 g

mouka hladká 80 g

mléko 200 g

smetana 30%   80 g

sůl mořská

petrželová nať   

máslo   40 g

rohlíky na opečené rohlíkové kostky   3 ks

Technologický postup: 

Cuketu nakrájíme na kostky, rozvaříme a zahustíme moukou rozmíchanou v mléce. Rozmixujeme tyčovým robotem v jemný krém, který
zjemníme smetanou a máslem. Dochutíme solí a petrželovou natí. Podáváme s opečenými rohlíkovými krutony.
Rohlíkové krutony: v konvektomatu opečeme rohlíky nakrájené na kostky.

Polévky



Job und Fit

Pórková krémová polévka

Potravina norma pro dospělé
řepkový olej 20 ml

cibule 100 g

pórek 800 g

červená paprika 250 g

zeleninový vývar 1 150 ml

mléko 200 ml

sůl, pepř, česnek  

Technologický postup: 

Rozehřejme olej v hrnci a osmahneme na něm kostičky cibulky. Přidáme kolečka pórku a polovinu papriky, krátce podusíme a zalijeme vývarem
a mlékem. Povaříme cca 10 až 15 minut. Polévku rozmixujeme tyčovým mixérem. Poté přidáme zbylé kostičky papriky, ještě krátce povaříme.
Dochutíme solí a pepřem. Podáváme s nasekanou pažitkou. 

,

Polévky



Spolková země Horní Rakousko

Zimní jablečná polévka

Potravina norma pro dospělé
sladkokyselá jablka 8 ks

brambory 2 ks

svazek jarní cibulky 1 ks 

řepkový olej 2 PL 

jablečný mošt 250 ml

zázvor (velikost dle libosti) 1 ks

kari  

polévkový vývar, voda 1 000 ml

šlehačka 200 ml

hřebíček, skořice celá  

Technologický postup: 

Cibuli nakrájíme na malá kolečka. Jablka a brambory oloupeme a nakrájíme na kostičky. Tyto přísady osmahneme na
oleji a okořeníme kari. Podlijeme moštem a bílým vínem, přilejeme vývar a přidáme zbylé koření. Polévku 20 min.
povaříme, odstraníme hřebíček a skořici a polévku rozmixujeme. Šlehačku ušleháme, přidáme k polévce a do polévky
vmícháme pomocí metličky. Doporučená příloha: celozrnné krutony.

Polévky



ZŠ Na Kopcích, Třebíč, ved. ŠH Zahradníčková Božena

 Cizrna po záhorácku

Potravina norma pro dospělé
tuk 60 g

cizrna 900 g

cibule 350 g

zelí kysané 1 600 g

vegeta

kmín, sůl

Technologický postup: 

Cizrnu namočíme den předem. Přivedeme k varu a první vodu po zavaření slijeme, zalijeme cistou vodou a uvaříme doměkka. Během varu
sbíráme z povrchu pěnu. Ke konci varu osolíme. Uvařenou cizrnu scedíme. Na rostlinném oleji orestujeme nadrobno  nakrájenou cibuli s celým
kmínem. Přidáme překrájené kysané zelí a asi půl hodiny dusíme. Dušené zelí promícháme s cizrnou a podle potřeby dochutíme vegetou.
Podáváme k pečenému masu.

Dezerty



Kaplická 151 Český Krumlov

Čočka se zeleninou a vepřovým masem

Potravina norma pro dospělé
čočka 750 g

vepřová plec 800 g

mrkev, celer, petržel, cibule 250 g

rajčatový protlak 150 g

olej (sádlo) 100 g

nové koření, bobkový list  
sůl, pepř, vývar, česnek  

Technologický postup: 

Čočku uvaříme skoro do měkka. Zeleninu, cibuli osmažíme na tuku. Přidáme na malé kostičky nakrájené maso a orestujeme. Přidáme rajčatový
protlak, podlijeme vývarem a dusíme do měkka. Promícháme s čočkou a dochutíme. Podáváme s chlebem a salátem s kysaného zelí.

Dezerty



Školní jídelna při Mateřské škole K. Štěcha 5, České Budějovice 

 Fazole plakaly

Potravina norma pro dospělé
červené fazole v omáčce        900 g
sterilované fazole bílé              900 g
zelenina pod svíčkovou          300 g
rajčata loupaná nebo protlak    300 g
mouka hladká                            50 g

olej   
sůl, bobkový list, med, tymián, česnek, oregano, cukr dle chuti                                    

Technologický postup: 

Použijeme sterilované nebo suché fazole velké (bílé a červené). Podle toho i postupujeme: suché fazole namočíme přes noc, slijeme a vložíme do
hrnce, zalijeme vodou a vaříme do měkka. Mezitím si usmažíme cibuli dozlatova, vmícháme zeleninu, tymián, bobkový list, rajčata, vodu, med,
sůl a koření, přivedeme do varu a povaříme. Vložíme spolu s fazolemi do gastronádob a střídáme vrstvy. Nakonec si necháme zeleninovou směs.
Předehřejeme konvektomat, vložíme nádoby a zapečeme při 190°C asi 20 minut.
Podáváme s masem nebo samostatně s bílým pečivem.

Dezerty



VOŠ Chotěboř

Chotěbořský gáblík s cizrnovými bramboráčky

Potravina norma pro dospělé
vepřová kýta 700 g

olej stolní 430 ml

pór 100 g

zelí hlávkové 150 g

lečo sterilované 360 g

žampióny sterilované 140 g

kukuřice 50 g

hrášek mražený 30 g

škrobová moučka 45 g

sójová omáčka, sůl, pepř  

brambory 2 300 g

cizrna - vařená doměkka 340 g

hladká mouka 330 g

polohrubá mouka 135 g

mléko 240 ml

česnek 25 g

Technologický postup: 

Maso nakrájíme na kostky, podusíme doměkka, přidáme ostatní položky. Zahustíme škrobovou moučkou, dochutíme sojovou omáčkou,
povaříme. Brambory nastrouháme, cizrnu pomeleme, přidáme mouky, vejce, zředíme mlékem, ochutíme česnekem a smažíme na oleji tenké
placičky.

Dezerty



Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč

Karbanátky z červené čočky

Potravina norma pro dospělé
červená čočka 500 g

pohanka loupaná celá 500 g

francouzská zelenina 500 g

vejce 3 ks

majoránka  

česnek 20 g

sůl mořská  

pepř mletý bílý  

strouhanka 100 g

olej 500 ml

Technologický postup: 

Červenou čočku i pohanku dáme vařit do konvektomatu, každé ve své GN. Uvařené vložíme do mísy,
přidáme francouzskou zeleninu, vejce, sůl, majoránku, česnek, pepř mletý a vymícháme v hustou směs.
Případně můžeme zahustit strouhankou. Tvoříme malé karbanátky asi 4 ks na porci, které obalíme ve
strouhance a smažíme v rozpáleném oleji.

Dezerty



Luštěninové karbanátky s houbami

Potravina norma pro dospělé
čočka 150 g

hrách 150 g

vejce 2 ks

cibule 50 g

sádlo 50 g

strouhanka 100 g

sůl  

pepř, majoránka  

houby 200 g

Trojobal:  

vejce 3 ks

hladká mouka 100 g

strouhanka 250 g

olej na smažení 250 ml

Technologický postup: 

Luštěniny uvaříme do měkka, pomeleme dohromady s houbami, přidáme nakrájenou cibulku osmaženou do zlatova na sádle. Přidáme vejce,
dochutíme solí a kořením a dle potřeby přidáme strouhanku. Z hmoty uděláme placičky, které obalíme v trojobalu a smažíme na rozpáleném
oleji.

Dezerty



Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč

Banánový dezert s pohankou

Potravina norma pro dospělé
pohanka loupaná 150 g

zakysaná smetana 300 g

banány 600 g

cukr moučka 100 g

kokos strouhaný   50 g

Čokoládový přeliv:  

čokoláda na vaření 150 g

smetana 12% 50 g

Technologický postup: 

Pohanku propláchneme vřelou vodou a dáme vařit do konvektomatu. Do uvařené pohanky vmícháme kokos a necháme vychladnout. Banány
oloupeme a nakrájíme na kostky. Zakysanou smetanu vyšleháme s  cukrem, vmícháme pohanku s kokosem, nakrájené banány. Čokoládový
přeliv: čokoládu rozpustíme ve vodní lázni a naředíme smetanou. Hotové porcujeme do misek a přeléváme čokoládovým přelivem.

Dezerty



Bramborové rohlíky

Potravina norma pro dospělé
vařené brambory 150 g

hladká mouka 150 g

tuk 60 g

vejce 1 ks

cukr 60 g

prášek do pečiva 1/2 bal.

Nádivka:  

mák mletý 150 g

mléko 40 ml

cukr krupice 15 g

skořice  

citr. kůra  

dětská krupička 10 g

Technologický postup: 

Připravíme si bramborové těsto, které rozválíme na plát, rozkrájíme na čtverečky a  plníme makovou nádivkou. Tvoříme rohlík. Pomažeme
vejcem a pečeme do růžova. 
Nádivka: umletý mák svaříme a vychladlou směsí plníme.

Dezerty



ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace

Halušky s jablky

Potravina norma pro dospělé
brambory loupané 1 500 g

mouka hrubá (polohrubá) 300 g

krupice 200 g

vejce 40 g

sůl 20 g

mléko 100 g

jablka 1 000 g

skořice mletá

tvaroh tvrdý 350 g

máslo 150 g

cukr krystal 50 g

olej 20 ml

Technologický postup: 

Předem uvařené brambory nastrouháme, mírně osolíme, přidáme vejce, mouku, krupici a mléko a vypracujeme řidší těsto. Přes síto na halušky
strouháme do vroucí vody halušky. Po uvaření promastíme olejem. Jablka oloupeme, očistíme a nakrájíme na kostičky. Cukr krystal rozpustíme
na karamel, zalijeme trochou vody a povaříme. Přidáme nakrájená jablka, dochutíme skořicí a podusíme. Změklá jablka smícháme s hotovými
haluškami. Při podávání polijeme máslem a posypeme nastrouhaným tvarohem.

Dezerty



Mateřská škola Nové Město na Moravě,  p. ved. ŠJ Marie Menšíková 

Jablečník

Potravina norma pro dospělé
jablka 500 g

vanilkový cukr 1/2 bal.

vejce 2 ks

cukr moučka 75 g

kypřicí prášek 1/4 ks

polohrubá mouka 75 g

voda 1,5 lžíce

Tvarohová náplň:  

máslo 75 g

cukr moučka 100 g

vanilkový cukr 1/2 ks

tvaroh 250 g

želatina za studena /připravit dle návodu/  

Technologický postup: 

Jablka nastrouháme na hrubém struhadle a smícháme s vanilkovým cukrem. Plech vyložíme pečícím papírem. Jablka rozložíme po celém plechu.
Žloutky utřeme s cukrem, přidáme vodu, mouku, prášek do pečiva a nakonec vmícháme do těsta sníh z bílků. Těsto nalijeme na jablka a pečeme
na 180˚C asi 30 minut. Upečené překlopíme jablečnou směsí nahoru a necháme vychladnout. Ušleháme tvaroh s cukrem máslem a želatinou
a navrstvíme na jablka. Necháme v lednici uležet. Nakonec posypeme skořicí. Dobrý moučník.

Dezerty



Mateřská škola Nové Město na Moravě, p. ved. ŠJ Marie Menšíková 

Jablkový salát se skořicí a jogurtem

Potravina norma pro dospělé
jablka 2 250 g

jogurt bílý 700 ml

skořice mletá 50 g

cukr moučkový 100 g

Technologický postup: 

Očištěná jablka odjádříme a nakrájíme na drobné kostky. Přidáme cukr, skořici a bílý jogurt. Salát promícháme a podáváme jako přílohu nebo
jako hlavní chod s pečivem

Dezerty



Jahelníky

Potravina norma pro dospělé
jáhly 500 g

mléko 2 000 ml

sušené švestky 500 g

cukr 100 g

máslo 100 g

skořice  

vejce 4 ks

Technologický postup: 

Sušené švestky uvaříme ve vodě s cukrem. Do 1 l mléka namočíme proprané jáhly (asi na 2 hodiny), pozvolna vaříme, až
vznikne kaše. Dle potřeby přilijeme další 1/2 litr mléka. Po té přimícháme do hotové kaše pevný sníh z bílků a poloviny
cukru. Polovinu směsi dáme na máslem vymazaný pekáč, poklademe vařenými švestkami, posypeme skořicí a pokryjeme
druhou polovinou kaše. Zapékáme v troubě na 180°C. Pak zalijeme žloutky rozšlehanými v 1/2 l mléka a dopečeme do
zlatova. 

Dezerty



ZŠ Kollárova, Jihlava, p. ved. ŠJ Sidimáková Helena

Jáhlový nákyp s ovocem

Potravina norma pro dospělé
jáhly 800 g

mléko sušené 400 g

sůl

rostlinný tuk 180 g

olej stolní 25 ml

vejce 4 ks

cukr vanilinový 4 g

cukr krystal 300 g

jablka 1 900 g

skořice mletá

rozinky 40 g

cukr moučka 20 g

Technologický postup: 

Jáhly vypereme, důkladně spaříme, zalijeme vodou, osolíme a necháme 1 hodinu máčet, poté osladíme a zvolna vaříme. Když začnou houstnout,
přidáme mléko a za stálého míchání vaříme do hustoty kaše a necháme vychladnout. Vejce rozdělíme na žloutky a bílky. Z bílků ušleháme sníh.
Připravíme si ovoce, máslo utřeme s cukrem, vanil. cukrem a žloutky. Přidáme do prochladlé kaše, přidáme sníh, ovoce cukr a skořici, omyté
rozinky a vše promícháme. Dáme do olejem vymazaného pekáče, nebo formy a upečeme. Podáváme posypané moučkovým cukrem.

Dezerty



Bramborové koblížky

Potravina norma pro dospělé
brambory vařené 100 g

máslo 30 g

cukr 10 g

žloutek 1,5 ks

vejce 1 ks

polohrubá mouka 250 g

trochu rumu  

kvasnice 25 g

mléko 125 ml

sůl  

Technologický postup: 

Vypracujeme těsto, necháme vykynout. Tvarujeme koblížky, které smažíme ve vyšší vrstvě tuku nebo pečeme na vymaštěném plechu do růžova.

Dezerty



Makovec

Potravina norma pro dospělé
cukr 175 g

vejce 2,5 ks

prášek do pečiva 1/2 ks

máslo 150 g

mléko 500 g

mouka polohrubá 175 g

mák 125 g

bílky 2,5 ks

Technologický postup: 

Cukr a žloutky utřeme v pěnu, přidáme ostatní suroviny, na závěr vmícháme tuhý sníh z  bílků. Pečeme na vymazaném a moukou vysypaném
plechu do růžova.

Dezerty



Mrkvanec-mřížový koláč

Potravina norma pro dospělé
moučkový cukr 160 g

hl. mouka 460 g

tuk na pečení (Hera) 300 g

vejce 80 g

prášek do pečiva 1 ks

mrkev 800 g

mák 200 g

cukr moučka 120 g

marmeláda 200 g

mléko 200 g

žloutky 120 g

bílky 80 g

moučkový cukr 200 g

jeřabinový kompot 200 g

Technologický postup: 

Mouku, cukr, vejce, tuk a citr. kůru a prášek do pečiva zpracujeme v těsto. 2/3 těsta rozválíme na plech a z poloviny ho upečeme, necháme
vychladnout, potřeme marmeládou a pokryjeme náplní, kterou připravíme z jemně nastrouhané mrkve, mletého máku, cukru, mléka, šťávou z
kompotu a podusíme. Po vychladnutí přidáme 4 ks žloutků, promícháme a naneseme na předpečený korpus potřený marmeládou. Ze zbylého
těsta vyválíme tenké válečky a křížem je klademe na náplň. Z bílků s cukrem vyšleháme tuhý sníh a sáčkem s ozdobnou trubičkou nastříkáme
kopečky, které zdobíme jeřabinami. Dáme znovu péci do mírně vyhřáté trouby. Upečené necháme zvlhnout a pocukrujeme. 

Dezerty



Mateřská škola Nové Město na Moravě, p. ved. ŠJ Marie Menšíková

Mrkvánky

Potravina norma pro dospělé
mouka 500 g

máslo 100 g

cukr 100 g

žloutek 1,5 ks

kvasnice 25 g

sůl  

půl lžíce sádla  

mléko podle potřeby  

fenykl 25 ks

mrkev 750 g

Technologický postup: 

Nastrouháme mrkev, přidáme cukr, vanilku, fenykl a dusíme na 50 g másla 5-10 minut. Z vykynutého těsta vykrájíme
bochánky, naplníme mrkví, okraje pomastíme, vše potřeme zbylým bílkem a posypeme celým mákem. Upečené a vychladlé
potřeme máslem a posypeme cukrem s vanilkou. Z této dávky je asi 25 ks, vhodné jako moučník po obědě.

Dezerty



 
Školní jídelna Horní 16, Brno

Tvarohové špalíčky s jahodami

Potravina norma pro dospělé
tvaroh měkký 1 200 g

mouka hrubá 300 g

krupička dětská 300 d

rohlík 3,5 ks

vejce 2 ks

cukr krupice 150 g

jahody 1 250 g

smetana zakysaná 18% 500 ml

sůl  

cukr moučka 150 g

Technologický postup: 

Z tvarohu, krupice, mouky, vajec, cukru, soli a rohlíku vypracujeme těsto. Nakrájíme na špalíčky a uvaříme. Jahody rozmícháme
s cukrem a zakysanou smetanou na omáčku a při podávání špalíčky přelijeme touto omáčkou.

Dezerty



Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč

Tvarohové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Potravina norma pro dospělé
tvaroh 2 000g

vejce 4 ks

strouhanka 200 g

mouka hrubá 200 g

cukr mletý 60 g

sůl  

Omáčka:  

lesní směs mražená 700 g

pudink vanilkový 25 g

voda 500 g

Technologický postup: 

Všechny suroviny smícháme dohromady a tvarujeme malé knedlíčky. Vaříme 5-7 min. Na omáčku
rozvaříme mírně ovoce s vodou, zahustíme pudinkem a podle chuti dosladíme.

Dezerty



Tvarohové jablečné lívanečky

Potravina norma pro dospělé
měkký tvaroh 250g

máslo 60 g

polohrubá mouka 150 g

jablka strouhaná 150 g

mléko 125 ml

olej 80 ml

moučkový cukr na posyp, skořice  

Technologický postup: 

Do tvarohu postupně zamícháme rozehřáté máslo, vejce, mouku a strouhaná jablka. Směs zředíme mlékem. Ze vzniklého těsta tvoříme
naběračkou lívanečky, které opékáme na vymaštěném lívanečníku po obou stranách. Hotové lívanečky posypeme cukrem a skořicí. 

Dezerty



Tvarohový trhanec

Potravina norma pro dospělé
máslo 150 g

tvaroh na strouhání 100 g

cukr krupice 100 g

vejce 240 g

šlehačka 33% 250 ml

citronová kůra 1 ks

polohrubá mouka 100 g

máslo na pečení 100 g

cukr moučka na posypání  

Technologický postup: 

Vyšleháme máslo, cukr a žloutky do pěny a přidáme nastrouhaný tvaroh, šlehačku a citr. kůru. Dále vmícháme
sníh z bílků a naposledy polohrubou mouku. V pekáči (plechu) rozehřejeme máslo, nalijeme na něj těsto a pečeme
při 180°C 30 minut.  Upečené vidličkou roztrhneme a pocukrujeme.

Dezerty



Včelařské lívance

Potravina norma pro dospělé
hladká mouka 1 000 g

cukr 100 g

mléko 1 200 ml

vejce 160 g

droždí 50 g

sůl  

tuk na smažení  

včelí med 200 g

vlašské ořechy 200 g

cukr na posypání  

Technologický postup: 

Droždí promícháme s trochou cukru, přidáme vlažné mléko, necháme vzejít kvásek. Zaděláme těsto, necháme
vykynout, smažíme lívanečky, které pomažeme medem, posypeme strouhanými ořechy.

Dezerty



Penzion Lohninger, Spolková země Horní Rakousko

Bramboráčky s cuketou, karotkou a paprikovým dipem

Potravina norma pro dospělé
vejce 4 ks
šlehačka 6 PL
voda 7 PL
citrónová šťáva 3 ČL
pšeničná mouka 750 g
cuketa 200 g
karotka 200 g
sůl, pepř  
řepkový olej 10 PL
zakysaná smetana 200 g
jogurt 1% 320 g
žlutá paprika 1 ks
červená paprika 1 ks
bylinky  

Technologický postup: 

Vejce, mouku, vodu, citrónovou šťávu, šlehačku a koření zpracujeme na hladké těsto, poté přidáme strouhanou karotku a cuketu. Na rozpáleném 
oleji smažíme bramboráčky dozlatova. Papriku nakrájíme na kostičky, přidáme smetanu a jogurt a smícháme s kořením a čerstvými bylinkami. 

Bezmasá jídla



Michael Wöß, Land Oberösterreich

Bramboráčky se zeleninou a dipem

Potravina norma pro dospělé
brambory 2 500 g
cibule 250 g
nízkotučný tvaroh 500 g
vejce 4 ks
mouka 150 g
celozrnná mouka 130 g
holandský sýr 400 g
olivový olej 20 ml
sůl, pepř, muškát, česnek, petržel  
Dip:  
rajčata nakrájená na čtvrtky 300 g
proužky karotky 300 g
plátky okurek 300 g
nízkotučný jogurt 600 ml
sůl, pepř, bylinky, citrónová šťáva  

Technologický postup: 
Oloupeme a nastrouháme brambory a dobře vymačkáme. Smícháme s nasekanou cibulí, moukou, vejci, tvarohem, sýrem a kořením a poté 
tvarujeme placičky.Na trošce oleje rychle osmažíme a v troubě dopečeme při 180 °C. 
Na dip smícháme jogurt s kořením a naservírujeme s jemně nakrájenou zeleninou.

Bezmasá jídla



Okresní domov pro seniory a pečovatelský dům St. Floria SHV Linec-venkov, Spolková země Horní Rakousko

Bramborové lasagne

Potravina norma pro dospělé
brambory 1 000 g
vejce 5 ks
olej 30 ml
karotka 150 g
cuketa 150 g
celer 150 g
cibule 250 g
rajčatový protlak 100 g
pohanková mouka 100 g
mouka 40 g
mléko 250 ml
parmezán 100 g
zeleninový vývar 1 500 ml
sůl, pepř, oregano, bazalka, petrželka  
cukr  

Technologický postup: 

Syrové brambory nastrouháme najemno, vymačkáme a smícháme s vejci a kořením. Poté pečeme 3 mm silné plátky. Zeleninu a cibuli nakrájíme
na malé kousky a osmahneme na malém množství oleje, přidáme rajčatový protlak, zaprášíme a zalijeme. Okořeníme a dusíme doměkka. Z
mouky, mléka a zeleninové polévky připravíme bešamel. Střídavě vrstvíme plátky brambor, zeleninovou omáčku a bešamel. Pečeme 15 min. při
150 °C.

Bezmasá jídla



Michael Wöß, Spolková země Horní Rakousko

Bramborový nákyp se špaldou

Potravina norma pro dospělé
brambory 1 500 g
pórek 3 ks
šrotovaná špalda 450 g

zeleninový vývar 900 ml

cibule 2 ks
česnek 3 stroužky
petrželka  
vejce 6
krájená rajčata 1 plechovka
netučný jogurt 300 ml
zakysaná smetana 300 ml
strouhaný netučný sýr 100 g
sůl, pepř  
sladká paprika  
olivový olej 2 PL

Technologický postup: 

Najemno nakrájíme cibuli a zpěníme na olivovém oleji, zalijeme zeleninovým vývarem a necháme zde povařit špaldový šrot cca 10 minut, poté
šrot necháme nabobtnat. Do špaldové kaše přidáme česnek, petržel, 3 vejce, pokrájená rajčata, dochutíme solí, pepřem a paprikou. Oloupeme
brambory a nakrájíme na kolečka, umícháme omáčku ze zakysané smetany, jogurtu, 3 vajec, soli a pepře. Do vymaštěné formy střídavě vrstvíme
kaši, brambory a pórek. Poté přelijeme omáčkou, posypeme nastrouhaným sýrem a zapékáme v troubě při 200 °C ca. 20 minut.

Bezmasá jídla



Domov pro seniory a pečovatelský dům Marienheim řádových sester z Vöcklabrucku, Spolková země Horní Rakousko

Bramborovo-zeleninový nákyp

Potravina norma pro dospělé
brambory 2 000 g

cibule 1 ks

pórek 100 g

karotka 80 g

celer 100 g

listový špenát 100 g

slunečnicový nebo řepkový olej 30 ml

rajčatový protlak 1 PL

bílé víno 20 ml

rajčata 4 ks

sůl, pepř, oregano, muškát, česnek, bazalka

margarín 60 g

celozrnná mouka 60 g

netučné mléko 750 ml

příp. parmezán  

Technologický postup: 

Oloupeme brambory a nakrájíme je na plátky. Cibuli opražíme na malém množství oleje, přidáme a osmahneme zbytek zeleniny na sugo. Poté
přidáme rajčatový protlak, zalijeme bílým vínem a okořeníme. Plátky brambor navrstvíme do vymazané pánve, potřeme sugem, navrstvíme další
vrstvu brambor, pokryjeme listovým špenátem a na závěr poslední vrstvu brambor. Zalijeme bešamelovou omáčkou z margarínu, mouky, mléka,
soli, pepře, muškátu a parmezánu a zapékáme.

Bezmasá jídla



Spolková země Horní Rakousko

Bramborový koláč se zeleninou

Potravina norma pro dospělé
brambory 700g

vejce 4 ks

krupice z tvrdé pšenice 170 g

cibule 100 g

pórek 100 g

karotka 100 g

řepkový olej 10 g

máslo 10 g

strouhanka 15 g

špetka prášku do pečiva  

Technologický postup: 

Oloupeme brambory, uvaříme, necháme vychladnout a nakrájíme nahrubo. Cibuli nakrájíme na kostičky a osmahneme na oleji. Pórek omyjeme a
nakrájíme a krátce blanšírujeme. Karotku omyjeme a najemno nastrouháme. Žloutky ušleháme do pěny a smícháme s ostatními surovinami a
přidáme pečící prášek. Z bílku ušleháme sníh a přidáme k ostatním přísadám. Směsí naplníme formu vymazanou tukem a vysypanou
strouhankou a pečeme v konvektomatu 25 min. při 200°C.

Bezmasá jídla



Krajský domov důchodců Scharnstein, Spolková země Horní Rakousy

Bramborový nákyp

Potravina norma pro dospělé
brambory 1 000 g

karotka 250 g

celer 250 g

pórek 250 g

máslo 40 g

netučný tvaroh 40 g

žloutky 5 ks

netučný sýr 250 g

zakysaná smetana 3 dcl

jogurt 3 dcl

sůl, pepř, kmín, majoránka  

Technologický postup: 

Vyšleháme máslo do pěny a přidáváme žloutky. Přidáme blanšírované zeleninové kostičky, pórek a vařené, na plátky nakrájené brambory.
Spojíme se směsí z tvarohu, strouhaného sýru, jogurtu a smetany a dochutíme kořením. Nakonec přimícháme tuhý ušlehaný sníh. Hmotou
naplníme formičky vymaštěné máslem a pomalu pečeme do zlatova v předehřáté troubě. 

Bezmasá jídla



Okresní domov pro seniory a pečovatelský dům Gaspoltshofen, Spolková země Horní Rakousko

Bramborový nákyp s brokolicí

Potravina norma pro dospělé
brambory 600 g
brokolice 500 g
máslo 100 g
žloutky 80 g
gouda 100 g
netučný tvaroh 400 g
strouhanka   50 g
sůl, pepř, kmín  
bílky 80 g

Technologický postup: 

Uvaříme brambory a brokolici, máslo a žloutky vyšleháme do pěny. Brambory nakrájíme na plátky. Smícháme
goudu, tvaroh a strouhanku a dochutíme kořením. Přidáme brokolici a sníh z bílků. Vše zapékáme při 160-180°C
cca 45 min.

Bezmasá jídla



HBLW LinzLandwiedstraße, Síť Zdravá obec

Brokolicový nákyp s těstovinami

Potravina norma pro dospělé
čerstvá brokolice 1 400 g
mražený hrášek 200 g
karotka 200 g
barevné těstoviny 500 g
vejce 4 ks
jogurt 1% 0,25 l
muškát, pepř  
strouhaná mozzarella 150 g
parmezán 20 g

Technologický postup: 

Brokolici, hrášek a na nudličky nakrájenou karotku podusíme a těstoviny uvaříme na skus. Těstoviny a zeleninu opatrně smícháme a vložíme do
tukem vymazané formy. Vejce rozkvedláme s jogurtem, parmezánem, solí, muškátem a pepřem a směsí přelijeme nákyp. Poté posypeme
nastrouhaným sýrem. Zapékáme dozlatova v předehřáté troubě při 200 °C cca 25 min. 

Bezmasá jídla



Spolková země Horní Rakousko

Brokolicový nákyp

Potravina norma pro dospělé
chléb na knedlíky (grahamový chléb) 140 g
polotučné mléko 140 ml
brokolice 1 000 g
karotka 500 g
netučný tvaroh 1 000 g
vejce 5 ks
holandský sýr 200 g
cibule 100 g
slunečnicový olej 20 ml
sůl, pepř, majoránka, petrželka, česnek

Technologický postup: 

Chléb namočíme do mléka a poté vymačkáme. Vypracujeme směs z tvarohu, žloutků a koření. Osmahneme
cibulku na oleji. Brokolici rozdělíme na malé růžičky, karotku nakrájíme na kostičky a vše blanšírujeme. Z bílků
vyšleháme sníh a nastrouháme sýr. Všechny přísady dohromady spojíme, dobře okořeníme a nakonec přidáme
sníh. V troubě zapékáme dozlatova při180 °C.

Bezmasá jídla



Harald Perkmann, Spolková země Horní Rakousko

Buchty s houbami

Potravina norma pro dospělé
kynuté těsto:  
kvasnice 60 g
špetka cukru  
vlažné mléko 240 ml
mouka 340 g
celozrnná mouka 200 g
vejce 3 ks
sůl  
náplň:  
směs hub (hřiby, lišky, žampióny, atd.) 500 g
cibule 2 ks
olivový olej 20 g
sůl, pepř, česnek, petrželka  
rozpuštěné máslo  

Technologický postup: 

Těsto: kvasnice s cukrem rozpustíme v mléce, poté zpracujeme s ostatními surovinami na těsto. Necháme vzejít, rozválíme na cca 2- 3 cm silné
těsto a vykrajujeme čtverce. Uprostřed plníme houbovou náplní a poté tvarujeme buchty. Potřeme máslem a plníme do formiček. Necháme opět
vzejít a poté pečeme v troubě při 160°C 20-25 min.
Náplň: nasekanou cibuli necháme zesklovatět, přidáme nakrájené houby a opečeme. Dochutíme solí, pepřem, česnekem a petrželkou.

Bezmasá jídla



Okresní domov pro seniory a pečovatelský dům Eferding, Spolková země Horní Rakousko

Dýňové noky v sýrové omáčce se špenátem

Potravina norma pro dospělé
dýňové pyré 800 g
mouka (zčásti celozrnná mouka) 500 g
netučné mléko 230 g
vejce 3 ks
sůl, pepř, muškát  
řepkový olej na smažení 3 PL
listový špenát 250 g
tavený sýr (45% t.v.s.) 100 g
bílé víno 100 ml
mouka (zčásti celozrnná mouka) 50 g
mléko 1 l
sůl, pepř, citrónová šťáva  
šlehačka 100 ml

Technologický postup: 

Dýni nakrájíme na malé kousky, v malém množství vody podusíme doměkka a propasírujeme tak, že zůstane 800 g dýňového pyré. Okořeníme a
smícháme s mlékem, moukou a vajíčky. Kávovou lžičkou vykrajujeme a povaříme v horké vodě nebo nastrouháme jako špecle a na závěr
ochladíme. Listový špenát lehce orestujeme na pánvi, zaprášíme moukou, podlijeme bílým vínem a dolijeme mlékem. Necháme rozpustit tavený
sýr, okořeníme a zjemníme šlehačkou.

Bezmasá jídla



Harald Perkmann, Spolková země Horní Rakousko

Houbová nádivka

Potravina norma pro dospělé
houby, žampiony 1 500 g

anglická slanina 300 g

cibule 250 g

rohlíky 25 ks

mléko 700 g

máslo 100 g

vejce 6 ks

muškátový oříšek, sůl, petržel. nať  

Technologický postup: 

Houby očistíme, nakrájíme na plátky. Slaninu nakrájíme na kostičky a necháme rozpustit. Cibuli nasekáme
nadrobno a orestujeme na slanině. Přidáme houby, kmín, sůl a dusíme 15 minut. Směs necháme vychladnout.
Rohlíky nakrájíme na kostky, pokropíme mlékem a necháme vsáknout. Máslo  vyšleháme se žloutky,
osolíme, přidáme muškátový oříšek, petrželovou nať, připravené rohlíky a houby, nakonec přidáme ušlehaný
sníh z bílků. Pečeme ve vymazaném pekáči. Podáváme jako samostatné bezmasé jídlo se zeleninovým
salátem.

Bezmasá jídla



Školní jídelna ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm

Houbové rizoto

Potravina norma pro dospělé
rýže 1 000 g

sůl  

olej 30

houby (žampióny, hlíva ústřičná) 1 000 g

máslo 50 g

cibule 150 g

hermelín 300 g

zakysaná smetana 1 000 g

vegeta 10 g

nať 10 g

Technologický postup: 

Cibuli nakrájíme nadrobno. Polovinu cibule osmahneme na oleji do růžova. Rýži propláchneme, zalijeme vodou, přidáme připravenou cibuli,
osolíme a dusíme v konvektomatu na parní program při teplotě 99 °C 50 minut. Druhou polovinu nakrájené cibule osmahneme na másle do
růžova, přidáme nakrájené houby, lehce podlijeme vodou a dusíme až jsou houby měkké a bez vody. Přilijeme zakysanou smetanu, dochutíme
vegetou a solí a provaříme. Přidáme připravenou rýži, na kostky nakrájený hermelín, lehce promícháme a zapečeme. Sypeme nakrájenou natí.

Bezmasá jídla



Houbový nákyp

Potravina norma pro dospělé
anglická slanina 250 g

cibule 250 g

houby čerstvé 1 000 g

česnek 150 g

zelená petrželka nasekaná 150 ml

zakysaná smetana 340 ml

hladká mouka 15 g

strouhaný parmezán nebo jiný výrazný sýr 300 g

máslo a strouhanka na vymazání pekáče  

Technologický postup: 

Slaninu nakrájenou na kostičky necháme na pánvi zesklovatět, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli,
houby, a vše osmahneme. Osolíme, ochutíme kmínem a na mírném ohni dusíme doměkka. Vmícháme
prolisovaný česnek, petrželku, smetanu s moukou a polovinu sýra. Směs nalijeme do vymazaného a
vysypaného pekáče, posypeme zbývajícím parmezánem a zapékáme v  předehřáté troubě při 170˚C asi 25
až 30 minut.

Bezmasá jídla



Job und Fit

Houskové knedlíky s houbovým ragú II.

Potravina norma pro dospělé
houskové knedlíky  
pšeničné housky 10 ks
mléko 1,5% tuku 500 ml
máslo 50 g
loupaná čerstvá nebo mražená cibule 200 g
řepkový olej 20 ml
pšeničná mouka 10 g
sekaná čerstvá nebo mražená petrželka

vejce 6 ks
sůl s jódem  
mletý muškát  
houbové ragú  
očištěné čerstvé nebo mražené žampióny 1 000 g
citrónová šťáva 15 ml
loupaná čerstvá nebo mražená cibule 250 g
řepkový olej 20 ml
zeleninový vývar 300 ml
mléko 1,5% tuku 200 ml
sůl s jódem  
mletý pepř  
kajenský pepř  

Bezmasá jídla



Potravina norma pro dospělé
tmavá sójová omáčka 15 ml
cukr 10 g
kukuřičný škrob 5 g
na ozdobu  

čerstvá nebo mražená sekaná petrželka

Technologický postup: 

Na houskové knedlíky si nakrájíme housky na plátky nebo malé kostičky. Rozehřejeme mléko s máslem a nalijeme na housky a necháme
nabobtnat. Cibuli nakrájíme na kostičky a necháme na oleji zesklovatět. Přidáme k namočeným houskám a spolu s moukou vytvoříme hmotu.
Petrželku nakrájíme najemno. Vajíčka rozšleháme a přidáme petrželku. Směs vajíček a petrželky přidáme k houskám a dochutíme solí a troškou
muškátového oříšku. Hmotu zpracujeme na knedlíky a vytvarujeme z ní role. Role pak pevně zabalíme do fólie a okraje fólie pevně zavineme.
Zahřejeme vodu v hrnci a necháme v ní vařit asi 20 min. povařit knedlíky. Uvařené knedlíky vyjmeme z vody, vybalíme z fólie a nožem krájíme
na rovnoměrné plátky. Očistíme žampióny a dle velikosti je buď půlíme nebo čtvrtíme a pokapeme citrónovou šťávou. Cibuli nakrájíme
najemno. Na pánvi rozehřejeme olej a osmahneme nakrájenou cibuli a žampióny. Zalijeme zeleninovým vývarem a mlékem. Dochutíme solí,
pepřem, sójovou omáčkou a špetkou cukru. Škrob smícháme se studenou vodou a zahustíme s ním houbové ragú. Vmícháme nasekanou
petrželku.

Bezmasá jídla



Školní jídelna obce Laakirchen, Spolková země Horní Rakousko Michael Wöß, Land Oberösterreich

Houskové knedlíky v houbové omáčce I.

Potravina norma pro dospělé
chleba na knedlíky 1 500 g
vejce 5 ks
pohanka 250 g
mouka 100 g
sůl, petrželka

žampiony 2 000 g
pepř, citr. šťáva

cibule 20 g
zakysaná smetana 250 ml

Technologický postup: 

Pohanku si namočíme den předem. Nakrájíme chléb na knedlíky, smícháme se solí a petrželkou, mezi to vmícháme pohanku a dobře namočíme,
necháme několik minut odstát. Potom přidáme vejce a mouku a vlhkou rukou formujeme menší knedlíky, které necháme chvíli vařit ve slané
vodě. Cibuli zesklovatíme, přidáme houby, osolíme, opepříme a dochutíme citronovou šťávou. Přimícháme smetanu a můžeme přidat malé
množství bílého vína. Necháme cca 10 min. vařit, poté přidáme nasekanou petrželku.

Bezmasá jídla



Hotelová škola Světlá a OA, U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí

Jarní zapečený květák

Potravina norma pro dospělé
máslo 80g

hladká mouka 80 g

mléko 400 ml

sýr s modrou plísní 150 g

ementál 80 g

dijonská hořčice 2 lžičky

strouhanka 2 hrsti

pažitka na ozdobu

olivový olej  

Technologický postup: 

Květák dáme na plech, pokapeme olejem a dáme na 30 minut péct do předehřáté trouby. Mezitím si uděláme omáčku. Máslo rozehřejeme v
kastrolu, vsypeme mouku a za stálého míchání opékáme do světlé jíšky. Nakonec vmícháme hořčici a sundáme z ohně. Mléko a smetanu slijeme,
přidáme do omáčky, metlou rozmícháme a vaříme asi 2 minuty, až omáčka zhoustne. Nakonec do ní rozdrobíme sýr s modrou plísní a vmícháme
pažitku. Květák přendáme do zapékací mísy, přelijeme omáčkou, posypeme ementálem smíchaným se strouhankou a dáme na 20 minut zapéct na
190oC. Podáváme s vařenými nebo opečenými brambory.

Bezmasá jídla



MŠ a ZŠ Lukov, ved. ŠJ M. Václavková

Ovesné karbanátky s těstovinovým salátem
.

Potravina norma pro dospělé
ovesné vločky 500 g

kedlubny větší 2 ks

hlávka zelí 1/2 ks

cibule 5 ks

vejce 8 ks

hladká mouka 100 g

mléko dle potřeby  

sůl, česnek, drcený kmín, majoránka  

olej 250 ml

těstoviny (kolínka…) 1 250 g

mrkev 5 ks

zeleninová sterilovaná směs hrášek, kukuřice, paprika 2 ks

jogurt bílý 250 ml

špetka soli  

Technologický postup: 

Vločky nasypeme do mísy, zalijeme vodou a 2 hodiny necháme odležet. Kedlubny a zelí nastrouháme, cibuli pokrájíme nadrobno, přidáme vejce,
mouku, mléko a koření. Vše smícháme a tvoříme placičky, které z obou stran osmažíme.
Uvaříme těstoviny, vychladlé smícháme s nastrouhanou mrkví a sterilovanou zeleninovou směsí. Přidáme bílý jogurt a trochu soli. Vše
promícháme a necháme vychladit.

Bezmasá jídla



Okresní domov pro seniory a pečovatelský dům Eferding, Spolková země Horní Rakousko

Karotkové bramboráky

.
Potravina norma pro dospělé
karotka 1 kg
vejce 2 ks
hladká mouka 50 g
ovesné vločky 100 g
sůl, pepř, citrónová šťáva  
petrželka  
oloupané vařené brambory 1 kg
olej 100 ml
ovesné vločky 50 g

Technologický postup: 

Oloupeme karotku, nahrubo nastrouháme, přidáme mouku a vločky a necháme nejlépe přes noc odpočinout. Smícháme s  uvařenými,
prolisovanými bramborami a vejci. Dochutíme petrželkou, solí, pepřem a citronovou šťávou. Z hmoty tvarujeme ploché bramboráky, které
obalíme v ovesných vločkách a z obou stran smažíme do zlatova. Můžeme péci i na plechu, při kombinované fázi, v konvektomatu při 160°C
20 min.

Bezmasá jídla



Domov pro seniory Vöcklamarkt, Spolková země Horní Rakousko

Květákové placičky

Potravina norma pro dospělé
květák 1 500 g
strouhanka 150 g
krupice 75 g
vejce 4 ks
strouhaný netučný sýr 150 g
bramborová mouka dle potřeby  
koření  
olej na smažení 1 dcl

Technologický postup: 

Květák očistíme, uvaříme, necháme vychladnout a nahrubo rozemeleme. Smícháme se zbylými přísadami, okořeníme a necháme 20 min. odstát.
Tvarujeme placičky a v malém množství oleje pečeme z obou stran.

Bezmasá jídla



ZŠ TGM Jihlava, p. ved. ŠJ Dvořáková

Myslivecké brambory

Potravina norma pro dospělé
vařené brambory 1 250 g

slanina 250 g

cibule 5 ks

žampióny 500 g

vejce 15 ks

mléko 500 ml

sůl  

pažitka  

olej 20 g

máslo 10 g

Technologický postup: 

Uvařené brambory nakrájíme na kostičky, smícháme s rozpuštěnou slaninou, zpěněnou cibulkou, podušenými
žampióny a osolíme. Dáme na vymaštěný plech, polijeme rozšlehanými vejci s mlékem, posypeme pažitkou a
zapečeme. Zapečené polijeme máslem.

Bezmasá jídla



Závodní restaurace Zemské nemocnice Rohrbach, Spolková země Horní Rakousko

Nákyp ze špaldy

Potravina norma pro dospělé
šrot ze špaldy 250 g
karotka 100 g
pórek 100 g
žampiony 300 g
zeleninová polévka 500 ml
máslo 50 g
vejce 180 g
strouhaný sýr 150 g
sůl, pepř, tymián  
majoránka, česnek, bylinky  

Technologický postup: 

Karotku, pórek a žampiony osmahneme na olivovém oleji, přidáme špaldový šrot, zalijeme zeleninovou polévkou a pomalu dusíme doměkka.
Poté necháme vychladnout, vmícháme ušlehané žloutky s máslem, přidáme sníh z bílků. Hmotou naplníme formu a při cca 180°C zapékáme v
troubě. Posypeme strouhaným sýrem.  

Bezmasá jídla



Školní jídelna Horní 16, Brno

Omáčka rajská s utajenou zeleninou

Potravina norma pro dospělé
pórek 100 g

paprika lusky 100 g

česnek 20 g

protlak rajský 400 g

olej stolní 50 ml

sůl  

cibule 80 g

mrkev 320 g

petržel kořenová 150 g

celer 150 g

Technologický postup: 

Na oleji opečeme nadrobno pokrájenou cibuli, přidáme kořenovou zeleninu, pórek nakrájený na kolečka,
česnek, papriky, podlijeme, rajčatovým protlakem a podusíme a směs potom rozmixujeme. Dochutíme a
povaříme. Podáváme se špagetami, sypané sýrem můžeme ozdobit rukolou.

Bezmasá jídla



Školní jídelna ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace

Palačinky po gazdovsku

Potravina norma pro dospělé
palačinky 40 ks

brynza 500 g

kopr 2 g

zakysaná smetana 500 g

máslo 50 g

sýr uzený 250 g

tvaroh 500 g

sůl  

  

na palačinky  

mléko 1 500 g

mouka hladká 800 g

vejce 200 g

sůl 5 g

olej na smažení 250 g

Technologický postup: 

Usmažíme světlejší palačinky. Potřeme náplní, připravenou z brynzy, poloviny zakysané smetany, tvarohu a kopru. Složíme na čtvrtiny nebo
srolujeme a vyrovnáme do pekáčku, na kterém jsme rozpustili máslo. Nahoru dáme druhou polovinu zakysané smetany a posypeme strouhaným
sýrem. Zapečeme dozlatova. Podáváme se zeleninovým salátem.

Bezmasá jídla



Školní jídelna obce Ottensheim, Spolková země Horní Rakousko

Placičky z karotky a kedluben

Potravina norma pro dospělé
kedlubny 600 g
karotka 600 g
netučný tvaroh 500 g
vejce 2,5 ks
prosné vločky 100 g
krupice 250 g
sůl, pepř, muškát  
sezamový olej 30 ml

Technologický postup: 

Kedlubny a karotku oloupeme, nakrouháme a smícháme s tvarohem, vejci, krupicí a vločkami, ochutíme a necháme 30 min. stát. Tvarujeme
placičky, potřeme sezamovým olejem a pečeme v předehřáté troubě.

Bezmasá jídla



Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč

Žampiónové krupoto

Potravina norma pro dospělé
kroupy velikost č. 10    800 g

žampióny 1 500 g

jarní zelenina 1 000 g

cibule   200 g

sůl mořská  

pepř mletý černý     

kmín drcený     

sádlo 100 g

Technologický postup: 

Propláchnuté kroupy a jarní zeleninu uvaříme v konvektomatu doměkka, každé ve své GN. Na sádle si orestujeme
cibuli nakrájenou najemno a žampióny nakrájené na plátky. Připravenou směs vmícháme do uvařených krup a
zeleniny. Dochutíme solí, pepřem, drceným kmínem. Podáváme se zeleninovým salátem.

Bezmasá jídla



ČZA Humpolec, ved. ŠJ paní Vejsadová

Zapečená zeleninová směs (nebo brokolice) se sýrem

Potravina norma pro dospělé
zelenina/brokolice 1 300 g

vejce 750 g

sýr tvrdý 300 g

olej na vymazání 5 ml

sůl  

strouhanka 10 g

Technologický postup: 

Zeleninu očistíme, omyjeme (můžeme dát i mraženou) a krátce tepelně upravíme v  konvektomatu. Vejce ušleháme a
přidáme strouhaný sýr, osolíme, můžeme okořenit zeleninovým sypkým kořením. Vše smícháme a nalijeme na pekáče
vymazané olejem a vysypané strouhankou, pečeme v konvektomatu. Podáváme s vařenými bramborami.

Bezmasá jídla



Školní jídelna Smetanova 603 Chotěboř

Zapečené brambory se sýrem, brokolicí a cibulí

Potravina norma pro dospělé
brambory 2 000 g
máslo 100 g
sýr cihla 30 % 500 g
cibule 200 g
smetana 12 % 400 ml
brokolice 1 000 g
sůl  

Technologický postup: 

Oloupané brambory nakrájíme na plátky a osolíme. Pekáče vymažeme máslem a vrstvíme brambory, brokolici, cibuli, sýr. Osolíme a poslední
vrstvu dáme brambory. Zalijeme smetanou a zapečeme asi 30 min.

Bezmasá jídla



Školní jídelna T. G. Masaryka, Moravské Budějovice

Zeleninové lívanečky

Potravina norma pro dospělé
mouka hrubá 500 g

kapusta mražená 380 g

mléko 20 ml

sýr Eidam 250 g

vejce 2 ks

máslo 100 g

olej 200 g

cibule 200 g

zelenina, mrkev 470 g

květák mražený 500 g

sůl  

Technologický postup: 

Zeleninu očistíme, omyjeme, nakrájíme na drobné kousky a podusíme na másle s drobně nakrájenou cibulkou. Z mléka, mouky, žloutků, soli
připravíme těstíčko, přidáme do něj jemně rozsekanou dušenou zeleninu a nakonec vmícháme tuhý sníh z bílků. Upečené lívanečky při podávání
sypeme strouhaným sýrem. Příloha: bramborová kaše.

Bezmasá jídla



Školní jídelna obecní školy Kremsmünster, Spolková země Horní Rakousko

Farfalle se zeleninovou omáčkou

Potravina norma pro dospělé
farfalle 1 250 g

cibule šalotka 7,5 ks

olej 20 ml

loupaná rajčata 800 g

cukety 2,5 ks

rajčatový protlak 250 g

polévka 625 ml

bazalka 2 svazky

sůl, pepř  

parmezán  

Technologický postup: 

Oloupeme šalotku, najemno nakrájíme a osmahneme na oleji, přidáme nakrájené cukety a orestujeme je. Přidáme rajčatový protlak, zalijeme
polévkou a necháme povařit. Přidáme loupaná rajčata, krátce povaříme a okořeníme. Těstoviny uvaříme ve slané vodě na skus. Farfalle
naservírujeme na talíři s omáčkou a posypeme jemně posekanou bazalkou a parmezánem.

Těstoviny



Školní jídelna městyse Ottensheim, Spolková země Horní Rakousko

Fleky se zeleninou

Potravina norma pro dospělé
fleky 500 g

vejce 7 ks

cibule 1 ks

česnek 6 stroužků

sezonní zelenina 750 g

zakysaná smetana 300 ml

netučné mléko 500 ml

netučný sýr 200 g

sůl, pepř  

petrželka  

tymián  

Technologický postup: 

Zeleninu nakrájíme najemno, cibuli na proužky a česnek na plátky. Zeleninu, cibuli, česnek, syrové fleky, vejce, smetanu a mléko dobře
promícháme, okořeníme a zjemníme bylinkami. Hmotou naplníme formu a posypeme sýrem. Pečeme při 165 °C ca. 40 min.

Těstoviny



Okresní domov důchodců Kremsmünster, Spolková země Horní Rakousko

Fleky se zelím (celozrnné)

Potravina norma pro dospělé
zelí 200 g

cibule 200 g

slunečnicový olej 50 ml

cukr krystal 40 g

celozrnné fleky 600 g

zeleninová polévka 300 ml

sůl, pepř, kmín  

česnek  

ev. sladká paprika  

Technologický postup: 

Zelí nakrájíme na kousky. Cibuli pokrájíme na kostičky a necháme na oleji zesklovatět. Přidáme cukr a za stálého míchání necháme
zkaramelizovat. Přidáme zelí, koření a zeleninovou polévku a cca 45 min. dusíme. Fleky uvaříme v dostatečném množství slané vody, po uvaření
vodu slijeme. Zelí a fleky smícháme, krátce necháme stát a dochutíme.

Těstoviny



Střední odborná škola Altmünster, Spolková země Horní Rakousko

Karotkové lasagne s pórkem a bazalkou

Potravina norma pro dospělé
plátky lasagne 500 g

máslo 70 g

celozrnná pšeničná mouka 70 g

netučné mléko 1 l

cottage cheese 200 g

mořská sůl, pepř, muškátový oříšek, jemně sekaná čerstvá bazalka  

hoblinky karotky 700 g

nakrájený pórek 300 g

strouhaný sýr (35% ., např. mozzarella) 80 g

Technologický postup: 

Z másla, celozrnné mouky, netučného mléka a koření připravíme bešamel. Přidáme sýr cottage, hoblinky karotky a
nakrájený pórek. Do vymazané formy dáme trošku bešamelu, na to vrstvíme střídavě plátky těsta  lasagne a bešamel.
Zakončíme bešamelem, posypeme strouhaným sýrem a pečeme 55 min. při 170°C.

Těstoviny



 HBLW Per, Spolková země Horní Rakousko

Lasagne s mozzarellou a listovým špenátem

Potravina norma pro dospělé
plátky lasagne 450 g

cibule 180 g

olej 25 ml

rajčata 600 g

rajčatový protlak 400 g

pórek 100 g

česnek 10 g

listový špenát 400 g

mozzarella 400 g

cuketa 200 g

máslo 40 g

hladká mouka (polovina celozrnné mouky) 60 g

mléko + voda, sůl, pepř, muškát, citronová šťáva 700 ml

sýr na posypání (35%) 250 g

Technologický postup: 

Očištěnou zeleninu nakrájíme na kostičky. Osmažíme cibulku, přidáme nakrájenou zeleninu, špenát, kousky rajčat, rajčatový protlak a
dochutíme. Rozpustíme máslo, přidáme mouku a dobře rozmícháme. Přilijeme mléko a rozmícháme dohladka, ochutíme solí, citrónovou šťávou
a troškou muškátu. Do vymazané formy nalijeme trochu bešamelu, na to položíme plátky lasagne a zeleninové sugo a posypeme sýrem. V troubě
zapékáme při 180°C ca. 40 min.

Těstoviny



Franz Straßer, Spolková země Horní Rakousko

Lasagne ze špaldy

Potravina norma pro dospělé
špaldový šrot 500 g

karotka 2 ks

celer 1/2 hlízy

řepkový olej 50 g

cibule 1 ks

česnek 2 stroužky

sůl, pepř, oregano, rozmarýn, tymián  

propasírovaná rajčata, domácí nebo z plechovky 750 ml

rajčatový protlak 50 g

dle potřeby zeleninová polévka a balzamikový ocet  

lístky lasagne 700 g

bešamel:  

máslo 80 g

mouka 50 g

mléko 500 ml

na posypání polotučný sýr  

Technologický postup: 

Těstoviny



Zeleninu nastrouháme. Šrot povaříme 5 minut ve vodě a scedíme. Opečeme cibulku. Zbylou zeleninu a špaldu přidáme a opečeme. Dále přidáme
ještě rajčatovou šťávu, rajčatový protlak a koření a vaříme do měkka. Ochutíme balzamicem a kořením.  Bešamel připravíme z másla, mouky a
mléka. Formu na nákyp vyložíme střídavě plátky lasagne a zeleninovou hmotou, zalijeme bešamelem, posypeme sýrem a zapečeme.

Těstoviny



Okříšky, J. A. Komenského 87

Markétiny zapečené těstoviny s kuřecím masem a zeleninou

Potravina norma pro dospělé
těstoviny 800 g

kuřecí prsní řízek 600 g

cibule 40 g

mrkev 140 g

petržel 140 g

celer 105 g

olej 30 g

sýr 20 g

česnek 5 g

sůl

pepř

vegeta

Technologický postup: 

Těstoviny uvaříme téměř do měkka v dostatečném množství osolené vody, propláchneme a promastíme. Kořenovou zeleninu očistíme,
nastrouháme na nudličky a spolu s cibulí osmažíme na rozehřátém oleji dozlatova. Přidáme kuřecí maso nakrájené na kostičky a dusíme. Směs
promícháme s uvařenými těstovinami, nastrouhaným sýrem, přidáme pepř, česnek a dosolíme. Připravenou směs dáme na plech a zapečeme.

Těstoviny



Školní svaz řádových sester, Spolková země Horní Rakousko

Nudlový nákyp

 
Potravina norma pro dospělé
cibule 2 g

posekané žampiony 1 000 g

sýr cottage 5 kelímků

vlasové nudle 600 g

mléko 250 ml

sójová omáčka 5 PL

česnek 1 stroužek

tymián, bazalka  

netučný sýr 120 g

Technologický postup: 

Cibule a žampióny opražíme v malém množství oleje a necháme ochladit. Dobře promícháme sýr cottage, mléko, sójou omáčku a česnek. Nudle
uvaříme v osolené vodě na skus, scedíme a smícháme s ostatními s ostatními surovinami. Směs natřeme na vymazaný plech a posypeme
nastrouhaným sýrem. Pečeme v troubě při 180°C ca. 20 min.

Těstoviny



Bořetická 7, Brno

Nudlový nákyp se špenátem

Potravina norma pro dospělé
šunka 500 g

těstoviny 700 g

olej 80 ml

cibule 70 g

mouka hladká 60 g

mléko 210 ml

špenát mražený 600 g

česnek  

mléko na zálivku 300 ml

vejce na zálivku 120 g

sůl  

Technologický postup: 

Nakrájíme šunku na kostičky. Špenát připravíme běžným způsobem (ale bez vajec). Těstoviny uvaříme,
propláchneme, promícháme se šunkou a špenátem a vložíme do vymazaného pekáče. Částečně zapečeme. Zalejeme
rozšlehanými vejci v mléce a dopečeme.

Těstoviny



Okříšky, J. A. Komenského 87

Ostravské špagety

Potravina norma pro dospělé
špagety 900 g

sůl 60 g

voda na přípravu špaget - dle potřeby  

olej 100 g

cibule 200 g

oregano

česnek - dle potřeby  

pepř, sůl  

vepřová plec 700 g

papriky 600 g

rajčata 500 g

sýr tvrdý strouhaný 200 g

Technologický postup: 

Špagety uvaříme, scedíme a prolijeme studenou vodou. Na oleji orestujeme nakrájenou cibulku, přidáme na kostky nakrájené vepřové maso,
osolíme, ochutíme česnekem a dusíme. Smícháme se špagetami. Přimícháme podušené nakrájené papriky s rajčaty, dochutíme, přidáme oregano
a dáme do trouby zapéct. Po 15 minutách posypeme strouhaným sýrem a ještě asi 5 minut dopékáme.

Těstoviny



Zařízení školního stravování Aš, Dlouhá 2618 Aš

Singapurské nudle

Potravina norma pro dospělé
těstoviny široké nudle 1 000 g

kuřecí prsa 1 000 g

cibule 60 g

pórek 150 g

kari

sůl, pepř

sýr eidam 200g

olivový olej 200g

Technologický postup: 

Na rozpáleném oleji orestujeme cibulku a vložíme omyté kuřecí maso nakrájené na nudličky. Maso orestujeme
do zlatova a přidáme pórek nakrájený na kolečka, koření kari (trochu více), osolíme, opepříme a restujeme do
měkka. Když je maso měkké, směs promícháme s uvařenými těstovinami a sypeme strouhaným sýrem.

Těstoviny



Gymnázium Dachsberg, Spolková země Horní Rakousko

Smetanové těstoviny se zeleninou

Potravina norma pro dospělé
těstoviny 600 g

kořenové zelenina 300 g

brokolice 200 g

květák 200 g

pórek 1/3 ks

cibule 200 g

zeleninový vývar 100 ml

zakysaná smetana 200 ml

voda nebo zeleninová  polévka 500 ml

olej 10 ml

máslo 10 g

mouka 100 g

sůl, pepř  

libeček  

provensálské koření  

Technologický postup: 

Zeleninu nakrájíme na kousky, krátce osmahneme na směsi oleje a másla, zaprášíme, zalijeme polévkou a smícháme se zakysanou smetanou. Po
provaření dochutíme solí, pepřem, libečkem a provensálskými bylinkami. Smícháme s nedovařenými těstovinami, krátce ještě povaříme, dokud
těstoviny nebudou na skus.

Těstoviny



Mateřská škola Waldburg, Spolková země Horní Rakousko

Špagety s celozrnnou zeleninovou omáčkou (sugo)

Potravina norma pro dospělé
špagety 1 000 g

cibule 1 ks

česnek 1 - 2 stroužky

karotka 3 ks

středně velká cuketa (nebo dýně, celer, petržel) 1 ks

rajčata 4 ks

drcená špalda 200 g

zeleninový vývar

italské bylinky 1 PL

koření na pizzu  

olivový olej 2 - 3 PL

Technologický postup: 

Špaldu namočíme na cca 2 hodiny. Cibuli nakrájíme najemno, karotku a cuketu  na plátky, rajčata oloupeme a nakrájíme. Suroviny osmahneme v
uvedeném pořadí na olivovém oleji, přidáme česnek, zalijeme zeleninovým vývarem, smícháme se špaldou, ochutíme a necháme krátce povařit.
Případně zaprášíme troškou  mouky. Podáváme k uvařeným špagetám.

Těstoviny



Smetanova 603, Chotěboř

Špenátové lasagne

Potravina norma pro dospělé
lasagne 600 g

sekaný mražený špenát 1 500 g

česnek 4 stroužky

máslo 250 g

hladká mouka 80 g

smetana 12 % 650 ml

mléko 1 200 ml

sýr cihla 30% 400 g
sůl  

Technologický postup: 

Špenát necháme povolit a pak podusíme na části másla. Osolíme, přidáme utřený česnek. Zapékací pekáče
vymažeme máslem a zbytek másla rozpustíme. Přidáme hladkou mouku a usmažíme světlou jíšku, kterou zalijeme
smetanou, dobře rozmícháme a pokud je bešamel hustý, zředíme ho mlékem. Do vymazaného pekáče  dáme spařené
plátky lasagní tak, aby pokryly dno a pak vrstvíme špenát, bešamel a posypeme sýrem a znovu tak dlouho, až
spotřebujeme všechny suroviny. Poslední vrstva jsou  lasagne, které zalijeme bešamelem a posypeme sýrem.
Zapékáme v troubě asi 30 minut.

Těstoviny



Okresní domov pro seniory a pečovatelský dům Windischgarsten, Spolková země Horní Rakousko

Tagliatelle s dýňovým ragú

Potravina norma pro dospělé
dýně 1 250 g

cibule 250 g

olej 2 – 3 PL

paprikové koření 2 PL

zeleninová polévka 650 ml

česnek, petrželka  

pepř, oregano  

tagliatelle 800 g

Technologický postup: 

Dýně nakrájíme na 5 cm silné plátky. Cibuli orestujeme na oleji a poté přidáme kostičky dýně. Zaprášíme paprikou a
zalijeme zeleninovou polévkou. Okořeníme a necháme 5 minut povařit. Polovinu podušené dýně rozmixujeme a
znovu vmícháme. Tagliatelle uvaříme na skus, servírujeme s dýňovým ragú a posypeme petrželkou.

Těstoviny



ČZA Humpolec, ved. ŠJ paní Vejsadová

Těstoviny s kuřecím masem a zeleninou

Potravina norma pro dospělé
těstoviny - mašličky 900 g

kuřecí maso 800 g

mražená zeleninová směs 300 g

tuk 70 g

sůl, kmín  

Technologický postup: 

Těstoviny uvaříme v osolené vodě, kuřecí maso orestujeme na tuku a udusíme, v polovině  tepelné úpravy přidáme zeleninu, dodusíme do měkka,
ochutíme a nakonec smícháme s těstovinami.

Těstoviny



Job und Fit

Pasta s listovým špenátem, rajčaty a parmezánem

Potravina norma pro dospělé
syrové těstoviny 1 000 g

řepkový olej 15 ml

listový špenát, rajčata a parmezán  

očištěný čerstvý nebo zmražený listový špenát 1 000 g

řepkový olej 15 ml

loupaná čerstvá nebo chlazená cibule 300 g

čerstvý nebo chlazený česnek 20 g

kostičky rajčat, plechovka 600 g

sůl s jódem  

mletý pepř  

rajčatové pyré 600 g

čerstvá nebo mražená bazalka 5 g

strouhaný parmezán (min. 40 % t.v.s) 100 g

Technologický postup: 

Těstoviny uvaříme na skus a smícháme s olejem. Necháme roztát listový špenát a rozehřejeme olej na pánvi, poté na oleji osmahneme cibuli a
česnek, přidáme špenát a za stálého míchání vaříme. Přidáme rajčata z konzervy a několik minut povaříme, dochutíme solí a pepřem, poté
přidáme rajčatové pyré, několik minut vaříme a pak dochutíme solí a pepřem. Přidáme uvařené těstoviny a promícháme s hotovou zeleninovou
směsí. Přidáme bazalku. Naporcujeme a podáváme se strouhaným parmezánem

Těstoviny



Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč

Těstoviny s kuřecím masem a sýrem

Potravina norma pro dospělé
těstoviny 800 g

olej 30 g

kuřecí prsa 800 g

máslo pomazánkové 600 g

sýr cihla 400 g

sůl, koření na kuře  

pažitka  

Technologický postup: 

Kuřecí maso nakrájíme na proužky, osolíme, okořeníme a opečeme. Měkké maso smícháme s uvařenými těstovinami a spojíme pomazánkovým
máslem. Pro pestrost můžeme doplnit červenou a žlutou paprikou. Na talíři sypeme strouhaným sýrem a pažitkou.

Těstoviny



ČZA Humpolec, paní Vejsadová, ved. ŠJ

Těstoviny zapečené s květákem

Potravina norma pro dospělé
těstoviny 1 500 g

květák 2 ½ ks

vejce 2 ks

cibule 200 g

tuk 20 g

olej na vymazání 40 ml

Technologický postup: 

Těstoviny uvaříme v osolené vodě, květák připravíme v konvektomatu do poloměkka a pokrájený mírně podusíme v cibulovém základu a
smícháme s těstovinami. Směs dáme na vymazané a vysypané pekáče a zalijeme rozšlehanými osolenými vejci a dáme zapéci.

Těstoviny



Školní jídelna Lochen, Spolková země Horní Rakousko

Zeleninové lasagne s dýní a houbami

Potravina norma pro dospělé
plátky lasagní 2 500 g

cibule 150 g

cuketa, dýně a karotka 300 g

pórek 150 g

houby  (žampiony) 50 g

rajčata 200 g

olivový olej 20 ml

rajčatový protlak 20 g

polévkové koření  

sůl, pepř  

oregano  

bazalka  

petrželka  

česnek  

máslo 20 g

pšeničná mouka (1/2 celozrnné mouky) 80 g

Technologický postup: 

Těstoviny



Cibuli necháme zesklovatět, poté přidáme zeleninu a žampiony nakrájené na kousky a rajčatový protlak a osmahneme. Přidáme nakrájená
rajčata, vodu a koření, necháme provařit a dochutíme. Z másla, mouky a mléka vyrobíme bešamel. Do vymaštěné formy nejdříve nalijeme
bešamel, poté střídavě vrstvíme plátky těsta, zeleninové sugo, plátky těsta a bešamel. Pečeme 45 min. při 180°C.

Těstoviny



Školní jídelna Lochen, Spolková země Horní Rakousko

Zeleninové špagety s dýní a pórkem

Potravina norma pro dospělé
špagety 700 g

cibule 100 g

dýně 100 g

cuketa 100 g

pórek 50 g

pasírovaná rajčata 0,15 l

rajčatový protlak 5 PL

polévkové koření

voda 0,3 l

olivový olej 13 ml

česnek  

sůl, pepř  

kysaná smetana (crème fraîche) dle chuti

petrželka, oregano, tymián, šalvěj  

Technologický postup: 

Najemno nakrájenou cibulku osmahneme na olivovém oleji, přidáme na kostičky nakrájenou dýni a zeleninu, okořeníme,
přidáme rajčatový protlak a osmahneme. Přidáme ještě česnek, rajčata, vodu a koření, vše uvaříme doměkka a
rozmixujeme najemno. Zjemníme s crème fraîche a bylinkami a servírujeme s uvařenými špagetami.

Těstoviny



Těstoviny


