
Pri sladkorni in želodčni dieti so navedene samo 
spremembe ali dodatki glede na navedeno 

prehrano. 
D O B E R   T E K!

Datum 13. junij, 2022 14. junij, 2022 15. junij, 2022 16. junij, 2022 17. junij, 2022 18. junij, 2022 19. junij, 2022
SVETOVNI DAN OZAVEŠČANJA

SVETOVNI DAN KRVODAJALSTVA O NASILJU NAD STAREJŠIMI SLOVENSKI ZAJTRK
DAN v TEDNU ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja

                                        J  E  D  I  L  N  I  K

pariška salama,            
zdenka sir

maslo, marmelada, sadje umešana jajca maslo in med, jabolko piščančja hrenovka zelenjavne ribe dimljeni sir, maslo

bombeta kruh kruh  bio štručka  bio 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
pariška salama,            

zdenka sir, sadje
maslo, diabetična 
marmelada, sadje

umešana jajca
maslo in diabetični med, 

sadje
piščančja hrenovka zelenjavne ribe, sadje dimljeni sir, maslo

črna bombeta  kruh kruh  bio črna štručka  bio črna štručka kruh kruh
piščančja salama, 

zdenka sir
maslo, marmelada, sok sirnii namaz

maslo in med, jabolčni 
sok

piščančja hrenovka tamar gauda sir, maslo

bombeta kruh kruh bio štručka bio štručka kruh kruh

Zelenjavna juha
Kokošja juha z ribano 

kašo
Mineštra s testeninami in 

hrenovko
Kokošja juha z 

zdrobovimi žličniki
Cvetačna juha

Šampinjonova juha s 
krompirjem

Kostna juha z zdrobovimi 
žličniki

ZAJT
RK

SLADKORNA 
DIETA

ŽELODČNA 
DIETA

Puranji zrezek v sirovi 
omaki in slan krompir

Govedina s porom in 
papriko v omaki in dušen 

riž
Kremna rezina Bograč golaž

Ocvrt ribji file, 
krompirjeva solata

Zeljne krpice z mleto 
pečenko

Pečen piščanec in pražen 
krompir

solata solata  solata solata solata

kompot kompot kompot kompot kompot kompot vino

Paradižnik Cvetača Kremna rezina z natrenom Korenje
Dušen piščančji file in 

dušeno zelje
Kumare v solati Rdeča pesa

Puranji zrezek v omaki 
in svaljki, korenje solata

Goveji ragu z zelenjavo, 
cvetača solata

isto Korenčkova solata Isto isto Dušen piščanec

sok s smetano

K O
 S I L

 O

SLADKORNA 
DIETA

ŽELODČNA 
DIETA

Gorenjski želodček in 
stročji fižol v solati

Polenta z mlekom/ocvirki
Mesni polpeti in pire 

krompir
Rižev narastek z jabolki Palačinke z marmelado

Goveja juha z mesom, 
zelenjavo iz juhe in rezanci, 

kruh

Mlečni zdrob s čokolado, 
sladica

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

isto Piščančji ragu in polenta isto z natrenom
Palačinke z dietno 

marmelado
isto Mlečni zdrob, sladica, sadje

isto isto isto isto isto isto Mlečni zdrob, sladica, sadje

MALICA
sadje sadje   jogurt sadje kefir sadje sadje

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

ŽELODČNA 
DIETA sadje sadje  jogurt sadje kefir sadje sadje

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

VEČERJA

SLADKORNA 
DIETA

ŽELODČNA 
DIETA


