
  

 

 
VÝSLEDKY 1. KOLA SOUTĚŽE MLADÝCH TALENTŮ 

„OD NÁPADU NA STŮL“ 
 

Všech 24 přihlášených receptů bylo hodnoceno celkem 19 pracovníky 

společnosti Beskyd Fryčovice, a.s., pracujících na vedoucích pozicích. 

 

Způsob hodnocení: 
• hodnocení se zúčastnilo celkem 19 zaměstnanců – obchodní manažeři, marketingoví 

pracovníci, pracovníci z úseku objednávek, manažeři pro vývoj nových výrobků, 

manažeři kontroly kvality a ředitel společnosti. 

• hodnocení proběhlo anonymně. 

• na základě předložených receptových listů a fotografií byl všemi 19 respondenty 

ohodnocen každý z 24 receptů. 

• respondenti hodnotili recepty podle subjektivního vnímání vždy ze svého pohledu 

(nápad/inovace pro využití surovin, kvalita použitých ingrediencí, nutriční vyváženost 

pokrmu, složení – kombinace ingrediencí, optimální cena/náklady na výrobu, 

naaranžování hotového pokrmu (vzhled, tvar a barvy) a potenciální marketingová 

úspěšnost pokrmu). 

• každý z receptů byl bodově ohodnocen ve dvou parametrech – složení a vzhled; 

každý vždy od 1 do 10 bodů (1 bod - nejméně, 10 bodů – nejvyšší ohodnocení). 

• Celkové ohodnocení bylo získáno součtem všech bodů v rámci každého receptu. 

• Deset receptů s nejvyšším počtem bodů postupuje do 2. kola. 

 

 

Poznámka: 
Všechny recepty byly vedením ohodnoceny jako povedené, se spoustou zajímavých a 

netradičních kombinací při využití knedlíků/mrkvánků!!! Tomu odpovídá i fakt, že celkové 

hodnocení jednotlivých výrobků bylo velmi těsné a i recept na 24. místě obdržel relativně 

vysoký počet bodů!!!! 

 

Ve Fryčovicích dne 2/12/2009 

 



  

 

Výsledky hodnocení 1 kola: 

    součet 
 

recept 

č. Název pokrmu Složení vzhled 
celkem 
bodů 

vítězné 
pořadí 

20 
Švestkové bramborové knedlíky s jablečným pyré a čokoládovou 
omáčkou 133 149 282 1 

19 
Bramborové oválky plněné nivou s uzenými žebírky a jemným 
hráškovým krémem 133 137 270 2 

16 
Kakaové kuličky se švestkovým pyré, zakysanou smetanou, 
dozdobeno karamelem a mátou 132 138 270 3 

8 Jarní kuřecí polévka s mrkvovými špalíčky 121 136 257 4 

24 Vinný sen s mangem zdobený zmrzlinou 119 137 256 5 

23 Bramborové knedlíky plněné uzeninou se švestkovou omáčkou 121 134 255 6 

21 Závin s mletým masem a špalíky Moon eyes 119 135 254 7 

15 Plněné kakaové oválky s kokosovou omáčkou 115 136 251 8 

2 Makové šišky s jahodovým pyré 110 139 249 9 

1 Hovězí na hrášku s mrkvovými knedlíčky ve slaninovém županu 115 130 245 10 

11 Chlupaté knedlíky ve smetanové omáčce s žampiony 119 123 242 11 

22 Babiččino mrkvové potěšení 111 130 241 12 

5 Sladká omáčka s plněnými knedlíky sypané griliášem 109 125 234 13 

9 Oválky se zelím v pivní omáčce zdobené křupavou slaninou 108 123 231 14 

3 Špekové knedlíky na dvoubarevném zelí 109 120 229 15 

12 Jogurtové knedlíčky v omáčce z lesního ovoce 115 110 225 16 

14 Pečené mrkvánky 107 116 223 17 

13 Kakaové kuličky s karamelovo-ovocnou omáčkou 110 113 223 18 

7 Filet ze pstruha se sýrovou omáčkou a oválky s nivou 116 106 222 19 

18 Pečená jablka s medovou náplní a mrkvovými knedlíčky 111 110 221 20 

17 
Pečené hrušky s cibulí ve slaninovém kabátku, bramborové 
oválky se špenátem 105 110 215 21 

6 Vaječná omeleta se špenátem a bramborovými šiškami 101 112 213 22 

4 Květákový nákyp s bramborovými knedlíčky obalovanými v chilli 100 108 208 23 

10 Čočkový krém s bramborovými noky 95 98 193 24 

 


