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

prehrano. 
D O B E R   T E K!

Datum 20. junij, 2022 21. junij, 2022 22. junij, 2022 23. junij, 2022 24. junij, 2022 25. junij, 2022 26. junij, 2022
SVETOVNI DAN BEGUNCEV SVETOVNI DAN ALS SLOVENSKI ZAJTRK DAN DRŽAVNOSTI

DAN v TEDNU ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja

                                        J  E  D  I  L  N  I  K

prešana slanina,              
zdenka sir

viki krema, sadje umešana jajca maslo in med, jabolko piščančja salama, paradižnik ribe v olju hrenovka in kuhano jajce

žemlja 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
šunka, zdenka sir,            

sadje
maslo, diabetična 

marmelada, marelice
umešana jajca, sadje

maslo in diabetični med, 
jabolko

piščančja salama, 
paradižnik, sadje

ribe v olju, sadje
hrenovka in kuhano jajce, 

sadje
črna žemlja  kruh kruh kruh bio štručka kruh kruh

šunka, zdenka sir, viki krema, sok umešana jajca
maslo in med, jabolčni 

sok
piščančja salama, paradižnik tamar hrenovka in kuhano jajce

žemlja kruh kruh kruh bio štručka kruh kruh
Kostna juha z zlatimi 

kroglicami
Čebulna juha s kruhovimi 

kockami
Ješprenj s šunko

Kokošja juha z 
zdrobovimi žličniki

Brokolijeva juha s fritati Zelenjavna kremna juha Kostna juha z rezanci

ZAJT
RK

SLADKORNA 
DIETA

ŽELODČNA 
DIETA

Rižota s svinjskim mesom 
in gobami

Piščančji rezanci z 
bučkami in testenine

Buhtelj s 
marmelado/čokolado

Čevapčiči z ajvarjem in 
djuveč riž

Pečen postrvin file in maslen 
krompir

Piščančja jetrca v omaki, 
bela polenta

Telečja pečenka,    pečen mlad 
krompir,

Zeljna solata s fižolom solata solata solata Rdeča pesa v solati solata

kompot kompot kompot kompot vino vino vino

Zelena solata Cvetača
Polnjeno jabolko z 

natrenom
Korenje Brokoli Zelena solata Brstični ohrovt

Rižota s telečjim mesom, 
solata iz kuhanega zelja

isto
Ješprenj z govejim mesom 

in polnjeno jabolko
Korenčkova solata

Dušen ostriž in tlačen 
krompir

Piščančja enolončnica
Cvetača z maslom in pire 

krompir

sok s smetano

K O
 S I L

 O

SLADKORNA 
DIETA

ŽELODČNA 
DIETA

Jabolčna čežana in pire Ocvirkovka Polenta z mlekom / ocvirki
Slani sirovi štruklji z 

drobtinicami
Testenine z orehi

Porova enolončnica z 
mesom, kruh

Mlečni močnik 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

Popečen mesni narezek isto Golaž isto Gratinirane testenine s skuto isto Mlečni močnik, sladica

isto Pehtranovi štruklji isto isto Gratinirane testenine s skuto isto mlečni močnik,  sladica

MALICA
sadje sadje Sadni jogurt sadje kislo mleko sadje sadje

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

ŽELODČNA 
DIETA sadje sadje 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!

VEČERJA

SLADKORNA 
DIETA

ŽELODČNA 
DIETA


