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Školní jídelna vsadila na regionální pokrmy. Týden vařila ze surovin z okolí 
 
Kojetín – Ryba z tovačovského rybníka, brambory z polí u Kojetína, ovoce ze Střílek, zelenina z Chropyně nebo 
kuře z Radslavic. Školní jídelna v Kojetíně připravovala během celého týdne pro své strávníky pokrmy 
z regionálních potravin. 
 

V kojetínské jídelně si celý týden pochutnávali na pokrmech z regionálních potravin:  
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 „Použité potraviny jsou z místních a okolních polí, zahrad a farem. Chceme dětem vařit z čerstvých a zdravých 
surovin, od místních dodavatelů nakupujeme běžně, tentokrát jsem ale hledala opravdu ty nejbližší," přiblížila 
ředitelka jídelny Hana Rohová. 
Velké nadšení vzbudilo páteční menu – polévka z cukety od chropyňského zelináře, kapr z tovačovského rybníka 
a brambory z polí u Kojetína. 
„Ryba mi moc chutnala, byla výborně ochucená a k tomu skvěle šel mrkvovovo-jogurtový salát," prozradila paní 
Gabriela Jančiová. U dětí zase vedla hanácká pizza s holešovskou šunkou a sýrem. 
 

Dražší, ale ne výrazně 

 

V kojetínské jídelně obědvá celkem sedm set dětí a žáků, od mateřské školy po gymnázium. 
Čerstvé suroviny vyžadují náročnější zpracování, dalším bodem je také finanční stránka. 
„Ještě sice nemáme zhodnocený celý týden, ale finančně čerstvé suroviny vychází dráž, i když ne nijak výrazně. 
Kontakty, které jsme díky této akci navázali, budeme dále využívat," potvrdila Hana Rohová. 
Kuchařky na jeden oběd oškrábou v průměru dva a půl metráku brambor či připraví dva a půl tisíce knedlíků. 
„Tento týden byl náročný. Když nám přivezli mák, musely jsme ho nejprve všechen spařit. V 6 hodin začínáme 
vařit a nezastavíme se," řekla hlavní kuchařka Helena Zavřelová. 
Zpětná vazba je od strávníků pozitivní a v nabídce lákavých týdenních jídelníčků chtějí v Kojetíně pokračovat – 

zkušenosti už mají třeba s týdnem moravské či italské kuchyně. 
 
 
 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91066&idc=4537004&ids=4024&idp=87446&url=https%3A%2F%2Fwww.dtest.cz%2Fclanek-4924%2Fsnidane-z-krabice%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dpotravina%26utm_campaign%3Dcerealie
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91057&idc=4537004&ids=6874&idp=87440&url=http%3A%2F%2Fwww.multi.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91175&idc=4537004&ids=14569&idp=87565&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz%2F
http://prerovsky.denik.cz/galerie/jidelna-v-kojetine-varila-z-regionalnich-surovin.html?mm=7244966
http://prerovsky.denik.cz/galerie/jidelna-v-kojetine-varila-z-regionalnich-surovin.html?mm=7244963&photo=2
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