
Zápis z jednání stravovací komise konané dne 12. 1. 2016 
 
Za účasti:  
  
SD a.s.: Ing. Šepsová, p. Stojčenko,  
Odbory: Ing. Stejskalová, p. Bergerhof, p. Fišer, p. Buben 
Dceřiné spol. pí Trunečková, p. Vrba,  
GTH Catering, a.s.: pí Kutáková, p. Beneš 
Humatex, a.s.: p. Eibl 
Nepřítomni: p. Hrabáč 
 
p. Stojčenko 

 Zahájil stravovací komisi.  
 

pí Kutáková 

 Dne 8. 1. 2016 se nepodařilo menu „Rýžové nudle s kuřecím masem“ 
(novinka).  Nudle byly rozvařené. 
Po zavedení této novinky bylo zjištěno, že toto menu není vhodné pro závodní 
stravování. 
K dané situaci se ihned vyjádřil hygienik, který byl v tento den přítomen. 
Neshledal závadu ke stažení tohoto jídla z výdeje. Strávníci byli poté 
informování o tom, že jsou nudle rozvařené, byť chuťově dobré. Měli možnost 
výměny za jiné menu. Po uvaření byly nudle dobré, ale vzhledem k tomu, že 
pod dobu výdeje se udržovala vyšší teplota (aby jídlo nebylo studené), došlo 
postupem času k rozvaření nudlí. 
Toto menu nebude již v jídelníčku zařazeno.  

 Máme několik nových zaměstnanců, kteří se zaučují. 

 Humatex dostává již i menu č. 6, věříme, že jsou spokojeni. 
 
 
p. Eibl 

 „Rýžové nudle s kuřecím masem“ – byly rozvařené, děkuje za vysvětlení. 

 Podle čeho se má Humatex řídit na množství masa u menu č. 6? Ve smlouvě 
není stanoveno. 

 Vepřová plec je vařená nebo pečená, mohla by být tučnější? 
 
pí Kutáková 

 Gramáže surovin jsou stanoveny smlouvou – gramáže porcí budou zaslány. 

 Ovarová plec je libová na přání strávníků a schválena na předchozích 
stravovacích komisích. 

 
p. Vrba 

 Také připomínka na „Rýžové nudle s kuřecím masem“, ale vysvětlení stačí. 
Bohužel jsme nevěděli o možnosti výměny menu. 

 29. 12. 2015 se vařila pouze dvě jídla a menu „Hovězí maso, rajská omáčka, 
knedlík“ – maso bylo samá šlacha, nedalo se ani ukrojit. 

 
 
 
 



pí Trunečková 

 Stejné připomínky k „Rýžovým nudlím s kuřecím masem“ a „Rajské omáčce 
s hovězím masem“ 

 Dnes 12. 1. 2016 byly stížnosti na malé porce rýže. 
 
p. Fišer 

 Též připomínka na hovězí maso (příliš šlachovité) 
 
Ing. Stejskalová 

 Dotaz, zda nudle byly rýžové. 
 
pí Kutáková 

 Ano nudle byly rýžové. 
 

p. Buben 

 Je povinnost, aby výdejčí každému vážily kousky masa v případě, že jsou 
nakrájené na kostky? Zdržuje to výdej. 

 
pí Kutáková  

 Povinností to není, ale ke stížnostem strávníků a slovnímu napadání výdejčích 
se sami rozhodli, že maso vážit budou. Je nutné si uvědomit, že jídla se 
vydávají na váhu, ne na kusy. A od té doby nejsou žádné připomínky na váhu 
masa. 

 
p. Bergerhof 

 Bez připomínek 
 
pí Kutáková 

 Co se týče mražené stravy – soustředíme se na výběr druhů, aby byl zajištěn 
dostatečný výběr. Z průzkumu byl zjištěn zájem o bramborové knedlíky 
v mraženkách, proto je budeme i nadále zařazovat. 
 
Dostatečný sortiment a   počtem druhů zaznamenal i p. Bergerhof 

 
p. Stojčenko 

 Ve výdejně mražené stravy dojde k výměně oken. Provoz nebude omezen. 
Výměnu oken provede ledvická firma. Dojde i k výměně parapetů. 
Zítra 13. 1. 2016 již začnou práce v této výdejně. 
 

 
 

          . 
Příští komise se koná 8. 2. 2015 – výjimečně PONDĚLÍ 
 
Zapsala: Ing. Šepsová 
 
 
 


