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Zavádění základů správné výživy klientů do denního provozu Domova pro 

seniory Krnov 

Domov pro seniory Krnov již druhým rokem spolupracuje se společností Nutricia a.s. v oblasti 

výživy a s její podporou implementujeme základní kroky a procesy odpovídající existujícím 

standardům nutriční péče v sociálních službách. Kromě rozšíření jídelníčků, zavedení speciální 

mechanické upravené stravy jsme do dietního systému zařadili také přímý nákup výživy 

k popíjení klientů a více se věnujeme práci s rizikovými či již malnutričními klienty 

prostřednictvím úzké spolupráce s nutriční terapeutkou. Získali jsme tak ocenění 

Nejaktivnějšího zařízení sociálních služeb, které v tomto roce úspěšně implementovalo 

základy správné výživy klientů do denního provozu zařízení.   

Jak to v našem zařízení funguje, jaké je složení jídelníčků a v čem jsme se zlepšili? 

Kapacita našeho zařízení je 136 klientů, tím to však nekončí. Celodenní stravu připravujeme 

také pro klienty i pracovníky Domu dobré vůle Žáry. Dále zajišťujeme stravu našim 

zaměstnancům, klientům pečovatelské služby a také cizím strávníkům. Celkem je to tedy 

zhruba 350 strávníků denně, z toho cca 160 porcí celodenní stravy. Celodenní strava znamená 

zajištění snídaní, dopoledních svačinek, obědů, odpoledních svačinek, večeří a 2. večeří pro 

diabetiky. 

Co se týká výběru stravy, jsou u nás na výběr vždy dvě varianty kromě oběda, kde je možnost 

výběru dva dny v týdnu ze čtyř variant a ostatní dny ze tří variant. Tyto varianty jídel při výrobě 

jídelního lístku vypracováváme dle určitých pravidel. Varianty první a druhá (dietní) je většinou 

klasické staročeské jídlo a k ní jsou na výběr dvě přílohy. Protože víme, že naši klienti mají rádi 

brambory, zařazujeme je většinou jako druhou přílohovou variantu k pokrmu, ke kterému se 

komoditně hodí. Třetí varianta jsou vybrané oblastní a krajové pokrmy, o kterých víme, že je 

mají klienti v oblibě. Čtvrtá varianta se většinou skládá ze salátu z čerstvé zeleniny, grilované, 

dušené nebo pečené zeleniny a zdravých potravin. To jsou např. potraviny s vysokým obsahem 

bílkovin (Quinoa, různě barevné čočky, losos, sýrové saláty, různě upravená vejce). Vše je 

doplněno vhodným druhem celozrnného pečiva. Naši klienti si postupně nacházejí cestu i 

k těmto pokrmům, které jsou pro ně odlehčené a i chutné. Do nabídky jsme také zařadili různé 

druhy bulgurů a kuskusů (zeleninový, s králičím masem, ovesné vločky). Ovesnými vločkami 

většinou zahušťujeme zeleninové a ovocné pyré nebo džusy, ale také polévky a přidáváme je i 

do mléčných výrobků (tvaroh, bílý jogurt aj.). 

Další specifickou variantou je MUS – mechanicky upravena strava pro klienty, kteří trpí 

poruchou polykání nebo již nejsou schopni stravu pokousat. Těmto klientům, kterým hrozí 

malnutrice, je také podávána nutriční podpora v podobě nutridrinků, nutrikrémů a nutridžusů 

různých příchutí. 

Naší prioritou je, aby byly jídelní lístky nutričně vyvážené, bylo z čeho vybírat, a hlavně 

spokojenost našich klientů, kterým vaříme i podle jejich nápadů, rad a přání. Snažíme se tak 

vyhovět chuti a potřebám našich seniorů.  



Domov pro seniory Krnov 
Rooseveltova 2141/51 
794 01 Krnov 

 
 

Výživa patří mezi základní fyziologické potřeby, je důležitou podmínkou zachování lidského 

života a udržení zdraví. A ve vyšším věku to platí dvojnásobně. Výživa však neplní jen funkci 

sytící, nýbrž i psychologickou a stává se tak určitým prostředkem prevence nemocí a 

podvýživy. Vždyť už naši prarodiče věděli, že dobré jídlo je základ spokojenosti. Naučme se 

to i my vnímat stejně. 

 

V Krnově dne 5.10.2020 

 

Ing. Kateřina Michaliková 

Ředitelka 
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