O nejlepší školní oběd 2015
Žádná hnědá omáčka bez chuti a hrachová kaše. Na kuchařském klání v pražských
Stodůlkách se v úterý sešly týmy ze špičkových školních jídelen v Česku a soutěžily o nejlepší
oběd, jehož základem bylo maso z králíka.
Společným jmenovatelem letošního ročníku soutěže o nejlepší školní oběd byl králík, mléčný
dezert a cena do 34 korun za porci. Ta vychází z vyhlášky o školním stravování a platí pro
věkovou kategorii jedenáct až čtrnáct let.
O vítězi rozhodla porota složená ze zástupců ministerstev školství a zdravotnictví, České
školní inspekce, Asociace kuchařů a cukrářů, Společnosti pro výživu, Magistrátu města Brna a
především dvou žáků. Hodnotili, zda jsou jídla trendy a in, aby děti zaujala a současně aby
byla zdravá.
Porotu nejvíce nadchnul králičí burger s houbovou pohankou a rýží, který připravily
kuchařky ze ZŠ Otrokovic. Polévka byla z dýňovomrkvového krému s čočkou. Salát připravili
z červené řepy a jako dezert zvolili ovoce v jogurtu.
Na druhé místo se dostal tým ze ZŠ a MŠ Velký Beranov s pečeným králíkem v marinádě s
paprikou, šťouchanými bramborami, jarní zeleninovou polévkou a tvarohovým dezertem s
pudinkem a ovocem.
Třetí místo obsadila SPŠ dopravní Plzeň. Zaujali králičím stehnem v zázvorovém jogurtu,
které bylo zdobené pomerančem a podávalo se s rýžovými nudlemi. Polévka byla z listového
špenátu se smetanou. Dezert byl z pohanky s pudinkem se smetanovoskořicovým přelivem.
Naše paní kuchařky vařily zeleninovou polévku s čočkou, roládu z králíka se zeleninovobrusinkovou omáčkou a jáhlovým knedlíkem. Jako dezert připravily polentový koláč.

Další ocenění:
Nejlepší polévka: Základní škola a Mateřská škola Velké Svatoňovice
Nejlepší hlavní jídlo: Základní škola Mánesova Otrokovice
Nejlepší dezert: Střední průmyslová škola
dopravní (Plzeň)

Ve finálovém klání se utkaly následující školní jídelny (v abecedním pořadí):
1. Albrechtova střední škola, příspěvková organizace, Frýdecká 32, Český Těšín
2. Centrální školní jídelna Třebíč, Sirotčí 1341, Třebíč
3. Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, Uherské Hradiště
4. Mateřská škola Jaroměř, Zavadilka 647, Jaroměř
5. Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, Plzeň
6. Základní škola a mateřská škola Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 326
7. Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, příspěvková organizace, Velký Beranov 331
8. Základní škola a mateřská škola, Volgogradská 6b, Ostrava – Zábřeh
9. Základní škola Mánesova, Mánesova 908, Otrokovice
10. Základní škola Svitavy, Felberova 669/2, Svitavy

