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SOUTĚŽ 
O nejlepší školní oběd 2014
pořádaná Společností pro výživu vstupuje v letošním V. ročníku do 
závěrečné části. Odborná porota vybrala deset školních jídelen z celé 
České republiky, které se utkají ve fi nálovém klání v úterý 26. srpna 2014. 

V e fi nálovém klání se utkají tyto školní jídelny 
(v abecedním pořadí)

V letošním roce došlo v organizaci 
soutěže k mnoha zásadním změnám, 
protože letošní celorepublikový roč-
ník se poprvé koná bez záštity projek-
tu VZP. Ale pro školní jídelny a prů-
běh korespondenční soutěže i fi ná-
lového klání se nic nemění. Za dobu 
svého trvání si soutěž sama vydobyla 
takovou popularitu, ani výše zmíněné 
změny neměly vliv na její průběh. 
V letošním, V. ročníku, se přihlásilo 
mnoho školních jídelen a zaslaly re-
cepty velmi zajímavých, moderních 
a atraktivních jídel. 

Odborná porota vybrala deset škol-
ních jídelen z  počtu 79 přihlášených 
z celé České republiky. Finalisté 
připravili dle zadání kompletní obě-
dová menu. Jídla musela být běžně 
zařazována na jídelní lístek a patřit 
mezi oblíbené pokrmy malých strávníků. Cena jedné 
porce nesměla překročit normou daný limit 34 korun. 
Recepty jednotlivých školních jídelen hodnotila porota 
podle vhodnosti použitých surovin, technologického 
postupu přípravy, vzájemné sladěnosti po stránce výběru 
potravin, chutě či barvy a z nutričního hlediska. 

O vítězi se rozhodne v úterý 26. srpna 2014 
v prostorách brněnské školní jídelny Novolíšenská. Porotu 
budou tvořit vybraní žáci ZŠ, zástupci magistrátu pořáda-
jícího města Brna, zástupce Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, ČŠI, 
Asociace kuchařů a cukrářů a Markéty Hrubešové.
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 1. Domov mládeže a Školní jídelna, 
  Písek, Budějovická 1664

 2. Fakultní základní škola dr. M. Horákové 
  a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21

 3. Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

 4. Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2

 5. Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2, 
  odl. prac. MŠ Lindnerova

 6. Školní jídelna Generála Píky

 7. Školní jídelna Novolíšeňská 10, Brno

 8. Školní jídelna T. G. Masaryka CTH

 9. Základní škola a mateřská škola Velké Svatoňovice

 10. Základní škola Mánesova Otrokovice

Jídelny jsou řazeny podle abecedy

Generální partner


