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Tisková zpráva                   V Praze 29. listopadu 2016 
 
Vítězové soutěže školních jídelen Prahy 4 převzali ocenění 
 
Zdravé stravování a středomořská kuchyně ve školní jídelně. Téma 3. ročníku soutěže školních 
jídelen organizované Úřadem městské části Praha 4 nakonec přilákalo 25 týmů jídelen základních a 
mateřských škol čtvrté městské části. Ti nejlepší v úterý odpoledne převzali ocenění při 
slavnostním setkání v sále historické radnice v Nuslích.  
 
Jedenáct jídelen základních škol a čtrnáct z mateřských škol představilo v polovině listopadu ve dvou 
soutěžních dnech komisi složené ze zástupců úřadu i kuchařských profesionálů jeden pokrm. Komise 
následně vybrala z obou skupin po třech nejlepších.  
 
Mezi základními školami ocenila porota nejvyšším počtem bodů Masové placky s bramborovo-
sýrovou krustou a zeleninový salát ze Školní kuchyně ZŠ U Krčského lesa. Na druhém místě se umístila 
Školní kuchyně Školy Kavčí hory s receptem na Kuře po baskicku s rýží a třetí místo obsadila Školní 
kuchyně ZŠ Na Líše s Těstovinami s krevetkami a cuketou.  
 
V soutěži jídelen mateřských škol komise vyhodnotila jako nejlepší tradiční španělskou paellu z MŠ 
Matěchova. Druhá skončila MŠ Bota - pracoviště Na Bučance s receptem na kuřecí prsa marinovaná v 
medu s omáčkou z drcených rajčat, polentou a bazalkou. Třetí místo obsadila MŠ 4 pastelky - 
kuchyně ZŠ Plamínkové s telecím závitkem s mozzarelou, šťouchanými bramborami a zeleninovou 
oblohou. 
 
„Chceme tímto způsobem zpopularizovat nelehkou práci kuchařek ve školních jídelnách. I když jsou 
při přípravě jídel svázány přísnými normami, dokáží si s tím velmi dobře poradit a připravit výborné 
pokrmy,“ vysvětlil člen komise a radní pro školství a mládež v Praze 4 Jaroslav Míth (ODS) s tím, že 
přihlášená jídla nejsou rozhodně žádné jednorázově připravené recepty pouze pro účely soutěže. 
„Jídelny je musí mít zařazené v den soutěže na  jídelníčku a běžně je dělat. To je základní podmínka 
účasti v soutěži,“ doplnil.   
 
Člen poroty architekt a spoluzakladatel divadla Sklep David Vávra na závěr druhého soutěžního dne 
překvapeně konstatoval: „Žiji v lepší zemi, než jsem si myslel. Soutěžní pokrmy byly opravdu 
výborné.“ 
 
Recepty na všechna přihlášená soutěžní jídla jsou k dispozici na webu městské části Prahy 4 - 
www.praha4.cz.   
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