
Pri sladkorni in želodčni dieti so navedene samo 

spremembe ali dodatki glede na navedeno 

prehrano. 
D O B E R   T E K!

Datum 10. avgust, 2020 11. avgust, 2020 12. avgust, 2020 13. avgust, 2020 14. avgust, 2020 15. avgust, 2020 16. avgust, 2020
DAN v TEDNU ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja

                                        J  E  D  I  L  N  I  K

tirolska salama,               
zdenka sir,

maslo, marmelada, banana ribe v olju maslo, med, breskev dimljeni sir, paradižnik zeliščni namaz kuhan pršut

bombeta kruh kruh kruh  sirova štručka kruh kruh
kava,čaj ali mleko kava,čaj ali mleko kava,čaj ali mleko kava,čaj ali mleko kava,čaj ali mleko kava,čaj ali mleko kava,čaj ali mleko
tirolska salama,              
zdenka sir, sadje

maslo, diabetična 
marmelada, banana

ribe v olju, sadje
maslo, diabetični med, 

breskev
dimljeni sir, paradižnik, 

sadje
zeliščni namaz, sadje kuhan pršut, sadje

črna bombeta  kruh kruh kruh   črna štručka kruh kruh

šunka, zdenka sir maslo, marmelada, banana tamar
maslo, med,                 
breskov sok

gauda sir, paradižnik zeliščni namaz kuhan pršut

bombeta kruh kruh kruh  štručka kruh kruh

bučkina juha kokošja juha z vlivanci jota s suhim mesom špargeljnova juha prežganka z jajcem kostna juha z rezanci gobova juha
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dušena govedina,              
krompirjevi ocvrtki

polnjena paprika,                 
slan krompir

buhteljni
kotlet parma,             pire 

krompir
stročji fižol z mesom, 

dušen riž

telečja pečenka,                       
zelenjava z maslom, 
peteršiljev krompir

pečen piščanec,                 
široki rezanci,

zelje solata s 
krompirjem

solata solata

kompot kompot kompot kompot kompot vino vino

zelena+zelje solata solata
jota s suho šunko, 
buhteljni diabetični

zelena+paradižnik 
solata

solata solata zelena+korenčkova solata

krompirjevi svaljki, 
solata iz kuhanega zelja

čufti v paradižnikovi omaki, 
brokoli solata

govnač z mesom, 
borovničevi cmoki

dušen puran,     
paradižnik solata

kostna juha z jajcem, 
zelenjavni ragu z mesom, 

isto
kostna juha z ribano kašo, 

dušen piščanec, korenčkova 
solata

sok s smetano
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carski praženec hrenovka v solati, kruh
tortelini,                     

smetanova omaka
koruzni žganci z ocvirki kebab 1/2 klobase, ajvar, kruh

mlečni močnik s čokolado, 
višnjev zavitek s skuto

kava,čaj ali mleko kava,čaj ali mleko kava,čaj ali mleko kava,čaj ali mleko kava,čaj ali mleko kava,čaj ali mleko kava,čaj ali mleko

zdrobov narastek s 
sadnim prelivom in 

isto solata
piščančji paprikaš, 

koruzni žganci, solata
solata isto

mlečni močnik, sadje, višnjev 
zavitek s skuto in

natrenom naternom
zdrobov narastek s 

sadnim prelivom
isto isto polenta z margarino isto

dušen mesni sir,                 
bučke v omaki, kruh

mlečni močnik, višnjev zavitek 
s skuto

MALICA
sadje sadje  jogurt sadje sadni pinjenec sadje sadje

SLADKORNA 
DIETA  kefir, kruh sadni jogurt, kruh  jogurt, kruh kislo mleko, kruh pinjenec, kruh diabetična čokolada, sok diabetične napolitanke, sok

ŽELODČNA 
DIETA sadje sadje  jogurt sadje sadni pinjenec sadje sadje

PRILOGA: Seznam živil, ki vsebujejo alergene 1-14! Vsak torek in četrtek pri večerji polenta!                                Prosimo za razumevanje ob morebitni spremembi jedilnika!
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