
Pri sladkorni in želodčni dieti so navedene samo 

spremembe ali dodatki glede na navedeno 

prehrano. 
D O B E R   T E K!

Datum 17. avgust, 2020 18. avgust, 2020 19. avgust, 2020 20. avgust, 2020 21. avgust, 2020 22. avgust, 2020 23. avgust, 2020
DAN v TEDNU ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja

                                        J  E  D  I  L  N  I  K

prešana slanina,              
zdenka sir

maslo, med, lubenica pašteta viki krema, kivi šunka, maslo zeliščni namaz dimljeni sir, paradižnik

žemlja kruh kruh kruh 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

piščančja salama, zdenka 
sir, sadje

maslo, diabetični med, 
lubenica

pašteta, sadje
maslo, diabetična 
marmelada, kivi

šunka, maslo, sadje zeliščni namaz, sadje
dimljeni sir, paradižnik,  

sadje
črna žemlja  kruh kruh kruh črna štručka kruh kruh

piščančja salama, zdenka 
sir

maslo, med,                    
lubenica

tamar
maslo, marmelada, 

jabolčni sok
šunka, maslo zeliščni namaz gauda sir, paradižnik

žemlja kruh kruh kruh  štručka kruh kruh

kokošja juha z ribano kašo porova juha piščančja obara
goveja juha z 

zdrobovimi žličniki
paradižnikova juha z rižem

špinačna juha z ocvrtim 
grahom

kostna juha z rezanci

ZAJT
RK
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DIETA

madžarska bržola,     
skutini svaljki

špageti po bolonjsko, ajdovi žganci telečja rižota,
ocvrt oslič po pariško, 

krompirjeva solata
piščančja jetrca v omaki, bela 

polenta
puranji zrezek z gobami, 

pire krompir

solata pesa solata marmeladna rolada zelena+paradižnik solata zelje solata s fižolom solata

kompot kompot kompot kompot kompot kompot vino

zelena+brokoli solata zelena+pesa solata
piščančja obara z bleki, 

marmeladna rolada 
diabetična

isto solata zelena+zelje solata zelena+cvetača solata

čebulna bržola,                 
brokoli solata

pesa solata piščančja obara z bleki paradižnik solata
dušen oslič,                       

maslen krompir, 
piščančji paprikaš, solata iz 

kuhanega zelja
puranji zrezek v smetanovi 

omaki, cvetača solata

sok s smetano

K O
 S I L

 O
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ocvrte kruhove rezine sataraš, kruh
svinjska pečenka,             

dušen ohrovt, kruh
tlačenka v solati z 

jajcem, kruh
sirove palačinke štajerska kisla juha, kruh mlečni riž s čokolado, krof

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

španska grmada z 
natrenom

sataraš s svinjskim mesom, 
kruh

isto
govedina v solati z 

jajcem, kruh
sadje isto

mlečni riž, sadje, krof 
diabetični

španska grmada
bučke v omaki,              

zmečkan krompir
telečja pečenka

kuhana govedina, 
korenček v omaki, 

isto
štajerska kisla juha iz 

govedine, kruh
mlečni močnik,  skutina 

rezina                    
kruh

MALICA
sadje sadje eko sadni jogurt sadje kislo mleko sadje sadje

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

ŽELODČNA 
DIETA sadje sadje eko sadni jogurt sadje kislo mleko 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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