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Zmluva na zabezpečenie stravovacích služieb 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 

znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

  (ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Mesto Pezinok 

Sídlo:   Radničné námestie 7, 902 14  Pezinok     

IČO:   00305022 

DIČ:    2020662226 

Právna forma:  Obec  

Štatutárny orgán:      Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok 

IBAN:                         SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 

BIC (SWIFT):  KOMASK2X 

Číslo telefónu:  033/6901300 

 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

a 

 

 

Dodávateľ:     

Sídlo:       

IČO:    

DIČ:  

Právna forma:  

Štatutárny orgán:  

Bankové spojenie:   

IBAN:  

Telefón:      

e-mail:      

  

 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

 

(Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“) 

 

Článok II 

Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom Zmluvy je vymedzenie práv a povinností Zmluvných strán v procese zabezpečenia 

stravovania prostredníctvom prípravy a dodávky stravy Dodávateľom pre Objednávateľa. 
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2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa prípravu a dodávku stravy do Zariadenia 

opatrovateľskej služby (ďalej ako „ZOS“) s miestom prevádzky Komenského 23, 902 01  

Pezinok, za podmienok dojednaných v tejto Zmluve. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že prípravu jedál bude Dodávateľ vykonávať vo vlastných 

zariadeniach na základe elektronickej objednávky v zmysle platného jedálneho lístka, pričom 

Dodávateľ je povinný zabezpečiť aj prepravu objednaných jedál do zariadenia.  

 

4. Dodávateľ zabezpečí dopravu do ZOS 2 x denne 7 dní v týždni /365 dní v roku x 2/ (1. obed 

a olovrant, 2. večera, druhá večera, raňajky, desiata). 

 

5. Objednávateľ sa zaväzuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve platiť 

Dodávateľovi dojednanú cenu za dodávku stravy podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy. 

 

6. Stravnou klientskou jednotkou sa na účely tejto Zmluvy rozumie celodenná strava 

pozostávajúca zo samostatných jedál a druhov podľa ods. 5 tohto článku: 

- raňajky 

- desiata 

- obed (polievka a hlavné jedlo)  

- olovrant 

- večera a druhá večera (v prípade diabetického druhu stravy) 

- súčasťou dennej klientskej dávky je 1,2 l nápoja 

 

7. Strava poskytovaná v rámci stravných klientských jednotiek alebo ako samostatné jedlo 

v zmysle ods. 6 tohto článku Zmluvy sa delí na tieto druhy: 

 

Názov Kód diéty 

Racionálna  3 

Diabetická 9 

Nízkobielkovinová diéta 6 

Diabetická neslaná diéta 9/N 

Diabetická neslaná kašovitá 9/NK 

Diabetická s obmedzením tuku neslaná 9/4N 

Šetriaca kašovitá 1 

  

 Podrobnejšia záväzná špecifikácia základných diét a diét z nich odvodených je uvedená 

v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  
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Článok III 

Miesto a spôsob plnenia predmetu Zmluvy 

 

1. Dodávku stravy do ZOS s miestom prevádzky zabezpečuje Dodávateľ, a to denne v dňoch 

pondelok až nedeľa v termoportoch/vhodných prepravných obaloch tak, aby teplota počas ich 

prepravy neklesla pod 65°C patriacich Dodávateľovi, nasledovne: 

a. obed a olovrant – v čase od 10:30 hod do 11:00 hod,   

b. večera, druhá večera (v prípade diabetikov), raňajky, desiata  – v čase od 16:00 hod. 

do 16:30 hod. 

 

2. Preberania a odovzdávania predmetu Zmluvy budú vykonávané kusovou kontrolou v ZOS, 

pričom údaje o stave preberanej stravy budú zaznamenané do dodacieho listu, ktorého dve 

kópie sú povinnou súčasťou každej dodávky. Pred výdajom stravy Dodávateľ zabezpečí odber 

vzoriek zo všetkých pripravovaných pokrmov, uchováva ich 48 hodín a vedie príslušnú 

dokumentáciu. 

 

3. Po prevzatí stravy zo strany Objednávateľa sú dodacie listy podpísané určenými osobami 

obidvoch zmluvných strán.  

 

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo pri prevzatí skontrolovať či druh jedla a gramáž 

zodpovedajú dohodnutým podmienkam uvedeným v tejto Zmluve.  

 

5. V prípade, že dodaný druh jedla alebo gramáž nezodpovedajú dohodnutým podmienkam, 

zaväzujú sa obe strany o tejto skutočnosti vyhotoviť reklamačný protokol.  

 

6. Na základe reklamačného protokolu je Dodávateľ povinný za každé nesprávne dodané 

samostatné jedlo (porciu) zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení čl. V 

ods. 2 tejto Zmluvy.  

 

7. Pokiaľ je pri preberaní a odovzdávaní predmetu Zmluvy zistené pochybenie zo strany 

Dodávateľa, je Dodávateľ povinný toto pochybenie napraviť v stanovenej lehote 60 minút. 

V prípade, že Dodávateľ nezabezpečí nápravu v stanovenej časovej lehote, je Objednávateľ 

oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa článku IV ods. 5 tejto Zmluvy.  

 

8. Obidve zmluvné strany sú vopred povinné určiť osoby zodpovedné za prebratie a odovzdanie 

predmetu zmluvy.  

 

9. Výdaj stravy pre jednotlivých klientov zabezpečí Objednávateľ.  

 

10. Dodávateľ poskytne Objednávateľovi ponuku jedál stravy na pripomienkovanie, na 

nasledujúci kalendárny týždeň vždy v strede týždňa predchádzajúceho kalendárnemu týždňu, 

na ktorý sa ponuka vzťahuje. Objednávateľ odošle pripomienkovaný jedálny lístok 

bezodkladne Dodávateľovi, resp. odobrí predložený jedálny lístok. 

 

11. Dodávateľ zabezpečí prípravu stravy podľa odsúhlaseného jedálneho lístka, pri príprave stravy 

prihliada na jej pestrosť. 
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12. Jedálny lístok Dodávateľ odošle na e-mailové adresy zariadenia, 

katarina.janeckova@msupezinok.sk, eva.molnarova@msupezinok.sk, čím sa stáva 

zverejnený. 

 

13. Dodávateľ rešpektuje hodnotu stravnej jednotky v rámci ceny za deň. 

 

14. Dodávateľ dodá stravu tak, aby bola pripravená na výdaj jednotlivým klientom. 

 

15. Zabezpečí slávnostnejší charakter stravy počas významných dní (sviatky, podľa požiadaviek 

zariadenia). 

 

16. Dodávateľ dodá stravu Objednávateľovi na základe dennej elektronickej objednávky. 

 

17. Limitné časy objednávok klientských stravných dávok: 

1) strava bude objednávaná deň vopred elektronickou formou, pred nastávajúcim 

víkendom, sviatkom a po nich nasledujúci prvý pracovný deň  bude strava objednaná 

posledný pracovný deň, ktorý im predchádza, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2) v deň dodania do 8:00 hod. je možné urobiť upresnenie počtu jednotlivých porcií aj 

telefonicky 

  

Článok IV 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v súlade s ponukou Objednávateľa ako nemenná, pevná zmluvná cena, nasledovne: 

 

Cena celkom ZOS .......................EUR bez DPH   

Cena celkom ZOS....................... EUR s DPH     

Maximálna  cena  za Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 18 klientov x 365 dní v roku x 2 

roky x max. cena za jednotku 

(za jednotku sa považuje klient /deň) 

 

Rozdelenie cien za jednotlivé časti celodennej stravy: 

Klientská stravná dávka racionálna strava 

Druh stravy Cena  v € bez DPH za porciu Cena v € s DPH za porciu 

Raňajky    

Desiata   

Obed    

Olovrant   

Večera    

Klientská stravná dávka diabetická 

Druh stravy Cena  v € bez DPH za porciu Cena v € s DPH za porciu 

mailto:katarina.janeckova@msupezinok.sk
mailto:eva.molnarova@msupezinok.sk
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2. Cena stravy uvedená v ods. 1 tohto článku Zmluvy zahŕňa všetky náklady vyplývajúce z predmetu 

zmluvy, tak ako bolo požadované vo výzve a ako vyplynulo  z cenovej ponuky Dodávateľa (teda 

všetky náklady  spojené so zabezpečením  prípravy a dodávky stravy Objednávateľovi na vyššie 

uvedenú adresu podľa tejto Zmluvy). 

 

3. Cenu za predmet zmluvy je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán a to v dôsledku  

legislatívnych zmien či administratívnych opatrení a pri riadne odôvodnenom  náraste 

prevádzkových nákladov. 

 

4. Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi preddavok alebo zálohu na plnenie Zmluvy. 

 

5. Na základe denných objednávok bude Objednávateľovi mesačne vystavená a doručená faktúra, 

a to do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola strava dodávaná. 

Faktúra je splatná 15 dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry Objednávateľovi. 

 

6. Faktúra musí obsahovať náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, inak 

Objednávateľovi neplynie lehota na jej úhradu, a to až do času odstránenia nedostatkov tejto 

faktúry. O skutočnosti, že faktúra neobsahuje všetky náležitosti stanovené všeobecne záväznými 

právnymi predpismi informuje objednávateľ Dodávateľa a je oprávnený ju vrátiť bez úhrady. 

 

7. Podkladom pre fakturáciu bude dodací list podpísaný obidvomi stranami.  Dodací list vyhotoví 

každý deň Dodávateľ a po riadnom dodaní stravy ho Objednávateľ svojím podpisom potvrdí, ak 

bude dodaná strava v súlade s touto Zmluvou. V prípade nezrovnalostí vo fakturácii budú 

podpísané dodacie listy slúžiť ako podklad k reklamácii.  

 

8. Faktúra bude Objednávateľovi doručovaná v jednom vyhotovení na jeho adresu uvedenú v záhlaví 

tejto Zmluvy. 

 

9. Objednávateľ uhradí Dodávateľovi faktúru bezhotovostným platobným stykom v lehote splatnosti 

na jeho účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania  

finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.  

 

10. V prípade omeškania sa Objednávateľa s úhradou faktúry, je Dodávateľ oprávnený účtovať 

Objednávateľovi úroky vo výške podľa § 369 Obchodného zákonníka.  

 

Raňajky    

Desiata   

Obed    

Olovrant   

Večera    

II. Večera   
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11. Pri dodaní stravy do miesta určenia bude medzi Objednávateľom a Dodávateľom podpísaný 

dodací list obsahujúci minimálne nasledovné údaje: miesto dodania, dátum dodania, druh stravy, 

počet  dodaných jedál k danému druhu stravy a  meno osoby, ktorá stravu dodala a meno osoby, 

ktorá stravu prebrala. 

 

 

Článok V 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ zodpovedá za riadne, včasné, odborné a kvalifikované plnenie predmetu Zmluvy, 

najmä: 

a. zabezpečuje likvidáciu biologického odpadu od 01.01.2021 

b. garantuje Objednávateľovi kvalitu a hygienickú nezávadnosť stravy v zmysle zákona č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a vyhlášky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 

zariadenia spoločného stravovania,  

c. zaväzuje sa dodržiavať aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky 

súvisiace s poskytovaním služby (príprava a prevoz stravy), napr. zákon č. 126/2006 Z.z. 

o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,  

d. zaväzuje sa postupovať pri plnení povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy s odbornou 

starostlivosťou, 

e. zaväzuje sa oznámiť bez zbytočného odkladu Objednávateľovi prípadné omeškanie 

dohodnutej lehoty plnenia predmetu Zmluvy, 

f. zaväzuje sa vykonávať na požiadanie Objednávateľa konzultácie s príslušnými poverenými 

zamestnancami Objednávateľa pre kvalitné zabezpečovanie realizácie predmetu Zmluvy. 

g. zaistí pre Objednávateľa služby diétnej sestry, ktorá zabezpečuje služby pre Dodávateľa na 

základe pracovného, alebo iného zmluvného vzťahu, možnosť osobnej či telefonickej 

konzultačnej činnosti, v prípade potreby uskutočnenie nutričného skríningu klientov 

Zariadenia. 

 

2. V prípade, ak sa pri preberaní stravy od Dodávateľa, zistí že nebol dodaný objednaný počet 

samostatných jedál (porcií), Dodávateľ sa zaväzuje za každé nedodané samostatné jedlo 

(porciu) zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3,00 €. Dodávateľ je tiež povinný 

poskytnúť náhradnú stravu v časovom limite do 60 minút. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na 

prípady ak Dodávateľ dodá jedlo nezodpovedajúce objednávke Objednávateľa.  

 

3. Dodávateľ nebude v omeškaní, ak predmet tejto Zmluvy nemohol riadne a včas plniť pre 

okolnosti, ktoré po uzatvorení Zmluvy vznikli v dôsledku ním nepredvídateľných 

a neodvrátiteľných skutočností mimoriadnej povahy (vyššia moc). Dodávateľ je povinný 

takúto nepredvídateľnú respektíve neodvrátiteľnú skutočnosť mimoriadnej povahy doložiť 

písomným záznamom príslušného štátneho orgánu (ako napríklad policajného zboru, 

hasičského zboru, atď.) alebo prípadne iným relevantným dôkazom preukazujúcim danú 

skutočnosť. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje pripravovať jedlá podľa platných noriem 

- so schváleným (s platným) diétnym systémom ZOS pričom sa predpokladá, že tento odpovedá 

Metodickému pokynu MZ SR č. 719/92-C [Odporúčané zásady stravovania úprava diétneho 

systému]  

- so Záväzným opatrením MZ SR č. 1685/1998-A [Zabezpečenie liečebnej výživy chorých - 

Vestník MZ SR čiastka 17-18]  
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- s Odborným usmernením č. 168/2006 [Organizácia klinickej výživy - Vestník MZ SR, čiastka 

48-51]  

- s Vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie 

spoločenského stravovania  

- s Vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku 

zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia 

- s Potravinovým kódexom SR pri zavedení a prevádzkovaní systému u HACCP ako Správna 

výrobná prax.  

 

5. V prípade, že Dodávateľ zistí, že nie je schopný vykonať dodávku stravy v súlade s touto 

Zmluvou, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Objednávateľa a zabezpečiť 

náhradnú dodávku stravy pre Objednávateľa najneskôr do 60 minút od momentu uplynutia 

času dodania podľa článku II ods. 1 tejto zmluvy. V prípade, že Dodávateľ nesplní povinnosti 

vyplývajúce z tohto článku, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 6€ 

každé nedodané jedlo. Objednávateľ má zároveň v takom prípade právo vypovedať túto 

Zmluvu s okamžitou platnosťou.  

 

6. Dodávateľ berie na vedomie, že v prípade že nebude poskytovať služby Objednávateľovi 

v súlade so všeobecne záväznými predpismi a v dôsledku toho bude Objednávateľovi uložená 

pokuta alebo iná sankcia zo strany štátneho orgánu, je Dodávateľ povinný uhradiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa sankcii uloženej štátnym orgánom 

a uhradiť mu vzniknuté náklady (vrátane poplatkov za právne služby a pod.), ktoré musel 

Objednávateľ vynaložiť v súvisiacom konaní pred štátnym orgánom. Za služby vykonávané 

Dodávateľom sú považované tieto činnosti – nákup potravín, výroba stravy, preprava stravy, 

zachovanie teplotného reťazca a dodržanie časového harmonogramu distribúcie stravy.  

 

7. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a. poskytnúť Dodávateľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť na realizáciu predmetu 

Zmluvy 

b. prevziať dodanú stravu od Dodávateľa, pričom jej prevzatie bude potvrdené podpismi 

poverených zamestnancov Zmluvných strán na dodacom liste  

c. zaplatiť Dodávateľovi na jeho účet dohodnutú cenu podľa článku IV tejto Zmluvy 

d. zabezpečiť vydávanie stravy pre klientov 

 

8. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne sa vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach, 

ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie predmetu tejto Zmluvy. 

 

9. Zmluvné strany zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením ich povinností v zmysle § 373 

a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

Článok VI 

Doba trvania Zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022 odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.  

 

2. Zmluva zaniká: 

a. písomnou dohodou Zmluvných strán, 

b. odstúpením Objednávateľa alebo Dodávateľa v zmysle ods. 3 a 4 tohto článku Zmluvy, 

c. výpoveďou Objednávateľa v zmysle ods. 3 článku V Zmluvy. 
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3. Dodávateľ môže od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní 

s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po dátume splatnosti. 

 

4. Objednávateľ môže od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak zo strany Dodávateľa dôjde 

k opätovným porušovaniam povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a zo strany Dodávateľa 

nedôjde k náprave ani po písomnom upozornení Objednávateľa.  

 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Objednávateľ na obstaranie služby uskutočnil verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržal 

lehoty a podmienky verejného obstarávania. 

 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa ako verejného 

obstarávateľa, podľa §47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 

3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného 

zákonníka a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu. Dve vyhotovenia dostane 

Objednávateľ a jedno vyhotovenie Dodávateľ. 

 

5. Meniť alebo dopĺňať text zmluvy je možné len formou dodatku k tejto zmluve a to po dohode 

oboch zmluvných strán, s dodržaním podmienok verejného obstarávania. 

 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných 

podmienok, ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú 

ich slobodnú a vážnu vôľu, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť. 

 

Príloha č. 1 – Špecifikácia diét 

 

V Pezinku, dňa:       V......................, dňa 

 

 

...................................      ............................... 

Za Objednávateľa      Za Dodávateľa 

Ing. arch. Igor Hianik 

Primátor 
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Príloha č. 1 - Špecifikácia diét 

Racionálna diéta č. 3: energia 9500kJ, bielkoviny 80g, tuky 70g, sacharidy 320g, vitamín C 90mg 

Charakteristika: diéta je energeticky aj biologicky plnohodnotná, nevyžaduje špeciálnu technologickú 

úpravu. Používa sa u pacientov bez diétneho obmedzenia. 

Nízkobielkovinová diéta č. 6: energia 9500kJ, bielkoviny 50g, tuky 70g, sacharidy 350g, vitamín C 

90mg 

Charakteristika: diéta sa používa pri ochoreniach obličiek, je energeticky plnohodnotná. Celodenná 

dávka je rozdelená do 5 jedál, mäso sa podáva 1x denne a v polovičnej dávke. Diéta sa pripravuje bez 

soli. 

Diabetická diéta č. 9: energia 7400kJ,  bielkoviny 75g, tuky 60g, sacharidy 225g, vitamín C 90mg 

Charakteristika: celodenná energetická hodnota je zvyčajne rozložená do 6 jedál s primeranými 

dávkami sacharidov. Podáva sa 2. večera. Obsah sacharidov má byť v jednotlivých denných jedlách, 

ako aj v celodenných dávkach energeticky vyrovnaný. 

Diabetická neslaná diéta č. 9/N: energia 7400kJ, bielkoviny 75g, tuky 60g, sacharidy 225g, vit.C 

90mg 

Charakteristika: rozložená do 6 jedál s primeranými dávkami sacharidov. Podáva sa 2. večera. Diéta s 

vylúčením kuchynskej soli a obmedzením potravín obsahujúcich sodík. Pripraviť stravu bez sodíka nie 

je možné, preto je potrebné vyberať potraviny bez soli s malým množstvom sodíka, ale relatívne 

bohaté na draslík. 

Diabetická neslaná kašovitá č. 9/NK: energia 7400kJ, bielkoviny 75g, tuky 60g, sacharidy 225g, 

vit.C 90mg 

Charakteristika: vychádza z diéty 9/N. Výber potravín a technologická príprava majú šetriaci 

charakter. Technologická príprava-varenie, dusenie a úprava do kašovitej konzistencie. 

Diabetická s obmedzením tuku neslaná č. 9/4N: energia 7400kJ, bielkoviny 75g, tuky 60g, 

sacharidy 225g, vit.C 90mg 

Charakteristika: vychádzame z diéty 9/N. Osobitnú pozornosť venujeme výberu tukov a ich 

technologickému spracovaniu. Najvhodnejšie je čerstvé maslo a olej v stanovenom množstve, ktoré 

pridávame do hotových jedál. Technologická príprava-varenie, dusenie. 

Šetriaca kašovitá – diéta č. 1: energia 9500kJ, bielkoviny 80g, tuky 70g, sacharidy 320g, vitamín C 

90 mg. 

Charakteristika: diéta je energeticky a biologicky plnohodnotná. Jedlo sa pripravuje varením, dusením 

a potom sa spracuje do kašovitej konzistencie, aby nároky na mechanickú prácu hornej časti tráviacej 

rúry boli čo najmenšie. 

Obedy  majú tvoriť 35 až 40% celodennej stravy u každej diéty. 

Súčasťou dennej stravovacej dávky je 1,2l nápoja.  


