
ČÁST 2 - OBĚDY 
 

Od srpna jsme byli nuceni změnit dodavatele obědů pro pečovatelskou službu. 
Od té doby uběhlo čtvrt roku, což je snad dostatečná doba, abyste se s novou kuchyní mohli 
seznámit. 
V předchozích letech formulovali otázky týkající se obědů přímo zaměstnanci restaurace Na 
Farmě. Nový dodavatel na to nemá kapacitu, tak nechali otázky o obědech na nás s tím, že jim 
vaše odpovědi v souhrnné podobě předáme. 
 
1) připadá vám jídelníček dostatečně rozmanitý? 
 

1     2     3     4    5 
 

Průměrná „známka“ je 1,95 
 
Co konkrétně v jídelníčku postrádáte? 

Odpovědi: Čerstvou zeleninu 8x 
  zeleninové saláty 7x 

 ryby 
sladká jídla,  
luštěniny,  
kysané zelí, kompoty 3x 
čočka na kyselo a uzená krkovička 
Smažené rybí prsty,  
zeleninové rizoto,  
rajská omáčka  
Po-st-pá – jiné polévky 

 
Jaká jídla nebo přílohy se podle vás opakují moc často? 
 Odpovědi: houskové knedlíky 3x 

brambory  
vývary 
UHO omáčky 
rýže 4 
jídla s hovězím (tvrdým) masem 
kuřecí maso 
špenát 

 
2) Připadají vám názvy jídel srozumitelné? 
 
Ano, většinou                             1     2     3     4    5              Ne, často nevím     
vím co ji pod          co od cizokrajného  
názvem představit                                                               názvu mám očekávat 
 

ANO 34x, NE 3x 
 
3) připadají vám porce dostatečné? 
 
Ano, po snědení                         1     2     3     4    5          Ne, po snědení celého 



polévky a hlavního                                                          oběda se musím dojídat 
jídla se cítím nasycený          
 

ANO 32x, NE 7x 
 
 
4) U polévek upřednostňujete  
 

- vývary     19x 
 

- krémové polévky    13x 
 

- zahuštěné polévky   15x 
 
Komentáře: vývary jsou vodové bez chuti (voda s mrkví a trochou rýže nebo nudlí) 
 
 
5) Jakou přílohu máte nejraději? 
- houskové knedlíky   6x 
 

- bramborové knedlíky   22x 
 

- rýže      7x 
 

- těstoviny     8x 
 

- brambory     16x 
 

- šťouchané brambory   15x 
 

- bramborová kaše    25x 
 
6) Jaká příloha se podle vás opakuje moc často? 
 

- houskové knedlíky  8x 
 

- bramborové knedlíky  6x 
 

- rýže     7x 
 

- těstoviny    3x 
 

- brambory    5x 
 

- šťouchané brambory  6x 
 

- bramborová kaše   3x 
 
Komentáře: brambory bývají nedovařené 2x 
  Vyhovuje střídání příloh 

Vše kromě rýže. 
 
 
 
 



7) Jakou přílohu naopak postrádáte? 
 Odpovědi: 
 pohanka, špenát,  
bramboráky,   
brokolice 
smažený květák a žampiony 
Špenátové krokety, strouhaná mrkev 
Rajská omáčka a lusk, mrkev s bramborem 
Kus kus, pohanka 
Čočka a hrášek 
čerstvá zelenina  a saláty 2x  
Bramborovou kaši 2x 
čínské nudle 
Šťouchané brambory 
Zelenina, hranolky, bramboráčky 
 
8) Je nějaké jídlo, které se podle vás OPAKOVANĚ nepovedlo? 
 Odpovědi:  

UHO omáčky, rýže, rozvařené brambory 
   Nedopečená kuřecí stehna a maso vůbec 

Rizoto 
Nedovařená rýže 
Jídla jsou pálivá a mastná. 

   Hovězí maso je tvrdé. Nedá se ani ukrojit 
Ne 8x 

 
 
9) Je nějaké jídlo, které vám naopak hodně chutnalo? 
 Odpovědi:  
jelení na víně  
zapečené brambory, polévky, vepřo-knedlo-zelo 
Bramborová polévka 2x, jitrnice + kysané zelí, dušená mrkev 
Svíčková 4x 
Zapečené těstoviny s kuřecím masem a smetanová omáčka. Šťouchané brambory a uzené 
stehno. 
Vepřová na smetaně – famózní. 
Vdolečky. 
Svíčková, zelí. 
Chutná vše, co si vyberu. 
Bavorské vdolečky 2x 
Smažený hermelín 
Všechno, když maso není tvrdé 
Paprikový lusk, kuřecí soté se zeleninou, čínské nudle 
Sladká jídla 
Maso na houbách 
 
10) Jaké polévky či hlavní jídla vám v jídelníčku chybí? 
 Odpovědi:  
ovocné knedlíky, žemlovka, palačinky,  



ryby 
luštěniny: čočka(3x), fazole, hrášek 
španělský ptáček, čerstvá zelenina, saláty 
Bezmasá a  zeleninová jídla – bamborák, škubánky, kaše 
Polévky: květáková, čočková, kedlubnová 
Ptáček nebo výpečky 
Polévky jsou spíš voda a pár zrnek těstovin nebo zeleniny. 
Zeleninové polévky 
Brokolicová polévka 
Rajská a plněná paprika, vepřo-knedlo-zelo, nudle s mákem či tvarohem 
Sladká jídla – ovocné knedlíky, palačinky 
česnečka, smažený květák, směs na čínský způsob 
 
11) Jak celkově hodnotíte jídla po chuťové stránce? 
 
Oznámkujte       1     2     3     4    5         
 

Průměrná „známka“ je 1,74 
   
Komentáře: myslím, že je to dost mastné 
 Jídla jsou pálivá, přehlušují chuť pokrmu. 
 
(u této otázky si musíme být všichni vědomi individuálnosti chutí a toho, co je pro někoho např. přesolené 
může být pro jiného slané akorát. V potaz se  odpovědi dají brát jen v případě, že se případné připomínky 
opakují např. v 15% nebo ještě častěji.) 
 
 
12) Chcete dodavateli obědů ještě něco sdělit? (pochvaly, připomínky, návrhy, podněty, 
poděkování ....) 
 

- Děkuji 
- Polévkové vývary jsou příliš často. Po, st, pá – kdy beru obědy. Jiné polévky jsou v út a 

čt, kdy obědy neberu. 
- Jméno kuchaře, kdo si na svým „dílem“ stojí? Větší rozmanitost. Nepoužívat UHO tam, 

kde se hodí. Deklarované máslo nemusí být, stačí náhrada. Jen ne UHO. 
- Poděkování. Jídlo chutná, slušné porce, někdy i na dvě jídla.  
- Všechna jídla jsou chutná a dobře ochucená. Porce dostatečné, někdy i dost velké.  
- Je vidět, že je jiný dodavatel, polévky mnohem horší!! Někdy není ani jedna naběračka – 

šetří velmi. Mrzí mě, že se snaží ušetřit právě na důchodcích, kteří pracovali celý život. 
Pro společnost. 

- Nám chybí na jídelníčku šéfkuchař a váha syrového masa. 
- Děkuji za uvaření a dodání obědů. Za celou dobu (léta) se ještě nestalo, že by oběd nebyl 

vydán dodán. 
- Děkuji za chutné obědy 
- Některá jídla jsou více pikantní nebo pepřené 
- Připomínka: dodání jídelníčku včas. Nebývá ani na internetu. 
- Včas zasílejte jídelní lístek na příští týden. Díky ! 
- Jídla jsou vcelku chutná. Díky! 
- Jsme velice spokojeni, velice děkujeme, jsme vděční! Prosím vařte dál. 



- Děkuji za dovoz a přípravu jídla. Při změně dodavatele jídla v srpnu bylo jídlo pro mě 
velice dobré a dobře ochucené a dost velké porce. Později se mi zdálo, že se chutě trochu 
omezily a porce jídla trochu zmenšily. Vše se dá sníst. 

- Je těžké vyhovět všem. Ani doma se člověk s obědem nezachoval všem. 
- Občas se mi stane, že dostanu jiné jídlo než jsem si objednala. Pokud to reklamuji dozvím 

se, že jsem si to asi objednala, i když výběru jídla věnuji náležitou pozornost. 
- Odebírám obědy út+čt jídla se opakují v těchto dnech, ne v ostatní dny. Oceňuji, že jsou 

jídla málo slaná a mohou se event. Dosolit 
- Za kvalitu jídla děkuji, spokojenost 
- Zatím mi vše chutnalo. Děkuji i za to, že obědy dovážíte včas! 


