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Plnenie kritérií programu

Kvalita jedla a miesto pôvodu
(v spolupráci s vašou školskou jedálňou)

Prehľad „čerstvých, vopred nespracovaných surovín či potravín“, 
povolených na použitie pri príprave jedál v školskom stravovaní,
splňujúcich kritériá Skutočne zdravej školy

Aspoň 75 % všetkých jedál je vyrobených z čerstvých vopred nespracovaných surovín či po-
travín.

Kalkulácia:
Percentuálny podiel jedál vyrobených z čerstvých surovín spočítate tak, že ščítate jedlá na 
jedálnom lístku pripravené iba z čerstvých surovín za mesiac a  vypočítate ich percentuálny 
podiel zo všetkých pokrmov pripravených za daný  mesiac. 

Definícia:
Na definíciu „čerstvé, nespracované suroviny“ používa Skutočne zdravá škola sedliacky rozum. 
Obsahuje teda základné zložky ako čerstvé/mrazené ovocie a zeleninu, surové/mrazené mäso 
alebo ryby, cestoviny, ryžu, múku a strukoviny.

Zoznam surovín, ktoré môžu byť použité pri príprave jedál 
kalkulovaných ako „vyrobené z čerstvých surovín“: 

 čerstvá alebo mrazená zelenina a ovocie

 konzervovaná zelenina, kukurica, alebo strukoviny

 čerstvé, sušené alebo konzervované ovocie (bez sirupu a cukru), vrátane konzer.rajčín

 surové alebo mrazené mäso, ktoré môže byť nakrájané na kocky alebo pomleté a šunka

 čerstvé alebo mrazené mliečne výrobky, vrátane jogurtu a zmrzliny
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 pesto

 kari pasta

 syr (s výnimkou vysoko spracovaného – pozri ďalej)

 cestoviny a ryža

 chlieb, rožky, korpus na pizzu – vždy s podielom celozrnnej múky

 dehydratovaný polievkový bujón (nesmie obsahovať vymenované aditíva)

 zmesi na pečenie chleba, pudingový prášok (nesmie obsahovať vymenované aditíva)

Zoznam surovín, ktoré nemôžu byť použité pri príprave jedál 
kalkulovaných  ako „vyrobené z čerstvých surovín“: 

 šúpané a krájané zemiaky, spracované zemiakové výrobky za použitia bieliacich činidiel na 
báze chlóru

 mäsové separáty

 tepelne upravené alebo konzervované mäso (s výnimkou šunky najvyššej  akosti)

 instatné potravinové zmesi, základy na omáčky a šťavy k mäsu

 instatné nápoje

 sušené vajcia

 sušené mliečne výrobky, ako je sušené odstredené mlieko

 vysoko spracované syry (napríklad obsahujúce potravinárske aditíva, nefermentované 
mliečne suroviny, extra sol, emulgátor a pod.)

 tavené syry (spracované syry obsahujúce nežiaduce prísady, nekvasené mliečne produkty, 
emulgátory, väčšie množstvo soli alebo syrovátky)

 aspik, želé (hotové alebo v prášku)

 mrazené cesto, cestovinové polotovary 

 kupované výrobky z rýb v cestíčku alebo v strúhanke

 klobásy, párky

 mleté mäso s menej ako 60 % obsahom mäsa


