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I.

CO JE DOPORUČENÁ PESTROST?
Doporučená pestrost vychází z požadavků na zdravou výživu a stanoví, kolikrát v měsíci má být v
jídelníčku zařazen jaký druh pokrmu
Doporučená pestrost byla propočítána nutričním programem Nutricom, respektuje výživové
doporučené dávky pro Českou republiku a dále zjišťuje hodnoty základních nutričních ukazatelů
potravinových komodit, tak, aby byl splněn spotřební koš.

II.

CÍLE DOPORUČENÉ PESTROSTI
Cílem doporučené pestrosti je jídelníčky ve školních jídelnách odlehčit a upravit kombinace
pokrmů, aby byly co nejlépe stravitelné a přinášely strávníkům co největší užitek.

1) Polévky
a) Zařazovat převážně zeleninové polévky s různými druhy zavářek.
b) Častěji podávat luštěninové polévky.
c) Masové vývary podávat max. 1 – 2x v týdnu.
2) Hlavní pokrmy
a) Dbát na pravidelné střídání různých druhů mas. Zařazovat drůbež, ryby, vepřové a hovězí
maso i jiné druhy mas (zvěřinu, králíčí, teleci maso…).
b) Minimálně 1x týdně podávat bezmasé pokrmy např. zeleninové nebo luštěninové pokrmy.
c) Podávat sladké jídlo max. 2x měsíčně.
d) Nepodávat uzeniny do pokrmů na „vylepšení“. Uzeniny podávat max. 1x měsíčně nebo raději
1x za 6 týdnů.
e) Smažené pokrmy podávejte max. 2x do měsíce. Nejčastěji připravovat pokrmy vařené nebo
dušené.
3) Přílohy
a) Dbát na pestrost příloh – brambory, těstoviny, rýži, houskové knedlíky, bramborové knedlíky.
b) Podávat i celozrnné přílohy.
c) Zařazovat i neobvyklé přílohy – kuskus, bulgur, jáhly…
(Slavíková a Vlčková, 2013)

III. VÝBĚR Z POTRAVINOVÝCH KOMODIT
1) Maso
Maso obsahuje bílkoviny, tuky, sacharidy, minerální látky, vitamíny, extraktivní látky a vodu.
Obsah bílkovin činí 15-20 %. Obsah tuku je 2-30 % podle druhu a tučnosti masa. Sacharidů
jsou v mase jen stopy, nejvíce sacharidů obsahuje maso koňské a králičí.
2) Mléko a mléčné výrobky
Mléko obsahuje bílkoviny, tuky, sacharidy, velké množství vitaminů a minerální látky. Je
důležitým zdrojem vápníku, již od dětského věku hraje důležitou ochrannou roli ve vztahu
k osteoporóze.
3) Luštěniny
Obsahují bílkoviny rostlinného původu, mají nižší obsah některých aminokyselin, ale
vhodnou kombinací potravin vytvoříte stravu s plnohodnotným podílem bílkovin. Jsou
zdrojem minerálních látek, vitaminů a velkého množství vlákniny.
4) Brambory
Jsou důležitou potravinou bohatou na škrob, jsou zdrojem i bílkovin, vitaminů a minerálních
látek. Tuků je v bramborách zanedbatelně.
5) Obiloviny
Tvoří součást výživy člověka již více než 12 tisíc roků. Obsahují sacharidy - škroby,
bílkoviny, tuky, vitamíny, minerální látky, vlákninu.
Mezi obiloviny řadíme pšenici, žito, ječmen, oves, rýži, proso, pohanku, kukuřici.
6) Ovoce a zelenina
Tvoří významnou složku naší stravy, působí jako preventivní faktor mnoha civilizačních
nemocí. Doporučuje se konzumovat alespoň 500 g ovoce a zeleniny denně, přičemž dáváme
přednost zelenině.
(Rambousková, Hrnčířová, 2009; Stratil, 1993)
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