Bolnišnična prehrana in dietoterapija

JEDILNIK ZA MALICE - I. MENU (TOPLE MALICE)

JUNIJ, 2019

1.06.2019
sobota

Štefani pečenka, omaka, pečeni krompir, sestavljena solata
Dodatna ponudba: Kostna juha ali ohrovtova juha + kakavova potica

2.06.2019
nedelja

1. Svinjska rulada polnjena z mletim mesom in zelišči, praženi krompir, sest.solata
2. Puranji zrezek po dunajsko, riž s porom, baby korenje na maslu, sest. solata
3. Polnjeni mesni melancan, gratiniran z ribanim sirom in potresen s semeni sončnic ,
pire, omaka, sestavljena solata
4. Zelenjavni zavitek 3x, pire, sestavljena solata
dodatna ponudba: Goveja juha z rezanci ali grahova kremna juha+ sacher rezina
Dnevna juha, junčji stroganov, skutini slani štruklji 2x ali valvice, solata po izbiri
Pečeni kotlet 1x, puranji čevapčiči 4x, pečeni krompir, džuveč, solata po izbiri
Graškova juha s krompirjem, makaronovo meso, solata po izbiri
Puranji cordon bleu, riž, stročji široki fiţol na drobtinah , solata po izbiri
Čuft 2x v paradiţnikovi omaki, pire, jagodna rulada
Svinjski naravni zrezek, praţeni krompir, sestavljena solata
Dodatna ponudba: Kostna juha miljonka ali vegetarijanska miljonka + marelična pita
1.Ocvrta piščančja prsa, ocvrta cvetača 2x, tlačeni krompir, sestavljena solata
2. Junčji zrezek v čebulni omaki, krompirjev zavitek 2x, sestavljena solata
3. Pečeno piščančje bedro, mlinci, dušeno rdeče zelje, sest solata
4. Ocvrti sir 1x, ocvrta cvetača 5x, tlačeni krompir, sestavljena solata
Dodatna ponudba: Kostna juha z zvezdicami ali brokolijeva juha + jabolčni zavitek
Sirov zrezek, pire, solata po izbiri
Ory zrezek iz svinjine, riž z mešanimi gobami, solata po izbiri, nektarina
Fiţolova juha, ocvrti piščanec, krompirjeva solata
Junčji zrezek po mehiško z ocvrto čebulo, kuskus ali pečeni krompir, solata po izbiri
Mleta pečenka, pire, brstični ohrovt na drobtinah, solata po izbiri
Pečena svinjska vratovina, ajdova kaša s porom in mešanimi gobami, sestavljena solata
Dodatna ponudba: dnevna juha ali zeljna juha s krompirjem + kostanjeva rulada
1. Puranji zrezek v omaki iz šampinjonov, pire, sestavljena solata
2. Pečena rebrca 2x, praženi krompir, sestavljena solata
3. Telečji zrezek po dunajsko, riž na pečeni zelenjavi, sestavljena solata
4. Sojini zrezki po dunajsko 3x ( polnjeni s sirom), riž na pečeni zelenjavi, sest solata
Dodatna ponudba: dnevna juha (kolerabina kremna smetanova juha)+ rigo janči

3.06.2019
4.06.2019
5.06.2019
6.06.2019
7.06.2019
8.06.2019
9.06.2019
nedelja

10.06.2019
11.06.2019
12.06.2019
13.06.2019
14.06.2019
15.06.2019
16.06.2019
nedelja

17.06.2019 Junčji zuriški rezanci, njoki ali pisane testenine, solata po izbiri, kompot ali
jabolčna pita
18.06.2019 Ocvrti puranji zrezek z bučnimi semeni, praženi krompir, solata po izbiri

Temni tisk: ţivila/jedi, ki vsebujejo ali lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije in/ali preobčutljivosti! Navedbe alergenov
v posameznih živilih/jedeh so v posebnem dokumentu (BPD NP 7506), ki je na vseh oddelkih in službah in tudi na intranetu
bolnišnice. V kolikor jedi ni v katalogu, dobite informacije pri odgovorni osebi Službe bolnišnične prehrane in dietoterapije.
Ni možno izključiti navzkrižne kontaminacije z alergeni pri pripravi jedi.!Sadne jedi lahko vsebujejo koščice!Fileji rib lahko
vsebujejo kosti!
Jedilnike pripravila: Renata Pleh, univ. dipl. inž.živ. teh.
Bolnišnična prehrana in dietoterapija si pridržuje pravico do spremembe jedilnika!
OBR BPDOP 75017201

Bolnišnična prehrana in dietoterapija

19.06.2019 Pečena polnjena svinjska krača ali pečeni svinjski vrat, praženi krompir ali ajdova kaša s
porom, solata po izbiri
20.06.2019 Ocvrti sesekljani zrezek 2x, pečeni krompir, stročji fiţol v prikuhi, sestavljena solata
21.06.2019 Polnjeni pečeni mesni melancan , gratiniran s sirom, pire, omaka, solata po izbiri
22.06.2019 Puranji zrezek v porovi omaki, njoki, sestavljena solata, melona 140 g
dodatna ponudba: dnevna juha ali gobova juha z ajdovo kašo + vlastina rezina
23.6.2019
1. Pečena piščančja krila 5x, pečeni krompir, pečena paprika in bučke, solata
NEDELJA
2. Zavitek z mletim mesom 3x ( vlečeno testo), pire, sestavljena solata
3. Orly puranji zrezek, dušeni riž, kuhana zelenjava na maslu ( cvetača, korenje,
stročji fižol), sestavljena solata
4. Orly zelenjavni zrezek 1x, dušeni riž, kuhana zelenjava na maslu
( cvetača, korenje, stročji fižol), sestavljena solata
dodatna ponudba: dnevna juha (juha iz muškatne buče) + ţerbo rezina
24.06.2019 Dnevna juha, bolonjski špageti, solata po izbiri
25.06.2019 1. Ocvrta piščanja prsa, tlačeni krompir, gratinirana cvetača s sirom, sest solata
2. Pečeno svinjsko pleče s koţo, ajdova kaša z mešanimi gobami, sest solata
praznik
3. Junčji rezanci po zuriško, njoki, sest solata, ocvrti ananas 3x
4. Polnjena bučka z mešanimi ţiti in gratinirana s sirom v omaki, pire, sestavljena
solata
Dodatna ponudba: Dnevna juha ali porova juha + čokoladno skutino pecivo
26.06.2019 Vrtnariški junčji zrezek, valvice ali kuskus v omaki , solata po izbiri
27.06.2019 Puranji dunajski s sezamom v panadi, dušeni riž, pariško korenje v oblogi,
solata po izbiri
28.06.2019 Polnjena paprika, pire, paradiţnikova omaka, višnjeva rulada
29.06.2019 Medaljončki iz stegna svinjine z ţajbljem in sotirano zelenjavo v oblogi ( stročji fiţol ,
koleraba in korenje rezanci ), slani krompir, solata po izbiri
Dodatna ponudba; dnevna juha ali lečina juha + višnjeva pita
30.06.2019 1. Pariški puranji zrezek, riž s pečeno zelenjavo, sestavljena solata
2. Svinjska pečena vratovina, praženi krompir, sestavljena solata
3. Štefani pečenka, brstični ohrovt v oblogi, pire, sestavljena solata
4. Kanelon z gobicami 2x, praženi krompir, sestavljena solata
Dodatna ponudba: Dnevna juha ali fiţolova juha+ višnjev zavitek

Temni tisk: ţivila/jedi, ki vsebujejo ali lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije in/ali preobčutljivosti! Navedbe alergenov
v posameznih živilih/jedeh so v posebnem dokumentu (BPD NP 7506), ki je na vseh oddelkih in službah in tudi na intranetu
bolnišnice. V kolikor jedi ni v katalogu, dobite informacije pri odgovorni osebi Službe bolnišnične prehrane in dietoterapije.
Ni možno izključiti navzkrižne kontaminacije z alergeni pri pripravi jedi.!Sadne jedi lahko vsebujejo koščice!Fileji rib lahko
vsebujejo kosti!
Jedilnike pripravila: Renata Pleh, univ. dipl. inž.živ. teh.
Bolnišnična prehrana in dietoterapija si pridržuje pravico do spremembe jedilnika!
OBR BPDOP 75017201

Bolnišnična prehrana in dietoterapija

JEDILNIK ZA MALICE - II. MENU (MALICE NA ŽLICO ) JUNIJ 2019

1.06.2019
2.06.2019

SOBOTA
NEDELJA

3.06.2019
4.06.2019
5.06.2019
6.06.2019
7.06.2019
8.06.2019
9.06.2019

Madţarska golaţeva juha, ajdovi ţganci s smetano, mešani kompot
Bujta repa, svinjska pečenka, rozinova potica
Mediteranski lonec , dušeni riţ, solata po izbiri
Krompirjev golaţ, hrenovka-par, sadna kupa
Pohorski lonec, šmarn, kompot
SOBOTA
NEDELJA

10.06.2019
11.06.2019
12.06.2019
13.06.2019
14.06.2019
15.06.2019

Ţelodčkova juha ( svinjina), gratinirane skutine testenine, kompot
Puranji golaţ, špinačne valvice, solata po izbiri
Golaţ (male kocke mesa), polenta, solata po izbiri ali banana
Ragu piščančja juha, skutine testenine, ananasov kompot
Paradiţnikovo mlado zelje, kuhana govedina, jagodna rezina
SOBOTA

16.06.2019

NEDELJA

17.06.2019
18.06.2019
19.06.2019
20.06.2019
21.06.2019
22.06.2019

Pasulj s prekajenimi rebrcami, jabolčna pita
Gobova juha z ješprenom, cmoki 6x, kompot
Puranji soute, dušeni riž, solata po izbiri
Splavarski golaţ, mlečne kumare, ţemlja, kuhana hruška v rdečem vinu
Kokošja obara, gratinirane ajdove palačinke z orehi, mešani kompot
SOBOTA

23.06 2019

NEDELJA

24.06.2019
25. 06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019

Ţelodčkova juha, zeljne krpice, kompot
PRAZNIK
Krompirjeva juha, mesni burek, solata po izbiri
Goveja mučkalica, dušeni riž, solata po izbiri
Dnevna juha, mesna solata: endivija z rdečim radičem, fiţolom, koruzo in
krompirjem in s popečenimi piščančjimi trakci; ţemlja, jagodna rulada
SOBOTA
NEDELJA

29.06.2019
30.06.2019

Temni tisk: ţivila/jedi, ki vsebujejo ali lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije in/ali preobčutljivosti! Navedbe alergenov
v posameznih živilih/jedeh so v posebnem dokumentu (BPD NP 7506), ki je na vseh oddelkih in službah in tudi na intranetu
bolnišnice. V kolikor jedi ni v katalogu, dobite informacije pri odgovorni osebi Službe bolnišnične prehrane in dietoterapije.
Ni možno izključiti navzkrižne kontaminacije z alergeni pri pripravi jedi.!Sadne jedi lahko vsebujejo koščice!Fileji rib lahko
vsebujejo kosti!
Jedilnike pripravila: Renata Pleh, univ. dipl. inž.živ. teh.
Bolnišnična prehrana in dietoterapija si pridržuje pravico do spremembe jedilnika!
OBR BPDOP 75017201

Bolnišnična prehrana in dietoterapija

JEDILNIK ZA MALICE - III. MENU (VEGETARIJANSKE MALICE)

JUNIJ 2019

1.06.2019
2.06.2019

Ocvrti ostrigarji- 150g in ocvrte bučke 100g, riţ z lečo, sestavljena solata
NEDELJA

3.06. 2019
4.06.2019
5.06.2019

Skutini štruklji v omaki iz mešanih gob 3x, solata po izbiri, sadna kupa
Paradiţnikova juha, špinačni burek, solata po izbiri
Graškova juha s krompirjem, zelenjavni kroţnik s cvetačnimi zrezki 2x ( kuhani
stročji fiţol, kuhano baby korenje, kuhana koruza, prelito z drobtinami na maslu)
Zelenjavna lazanja, solata po izbiri, marelice

6.06.2019

8.06.2019
9.06.2019

Pečena postrv ali oslič z vinom in roţmarinom, pretlačeni krompir z blitvo in olivnim
oljem, solata po izbiri
Gratinirane palačinkine ruladice z zelenjavo in sirom 2x, pire, sestavljena solata
NEDELJA

10.6.2019

Sirov zelenjavni zrezek ( preliv), pečeni koromač z gorgonzolo, pire, solata po izbiri

11.6.2019

Ocvrti melancani, ocvrta cvetača, riţ z mešanimi gobami, solata po izbiri, lubenica

12.06.2019

Ohrovtovi pečeni zvitki 2x ( polnjeni s prekajenim tofujem, lečo, zelenjavo in
ajdovo kašo), pire, paradiţnikova korenčkova omaka, jogurtova pita

13.06.2019

Juha iz brstičnega ohrovta, narastek iz prosena kaše in marelic, mešani kompot

14.06.2019
15. 06.2019
16.06.2019

Špinačna juha, ocvrti ostriţ 2x, krompirjeva solata
Gobova lazanja, sestavljena solata
NEDELJA

17.06. 2019

Polnjene pečene bučke s kuskusom, mešanimi gobami in porom 1x, pire, omaka,
solata po izbiri
Krompirjevi zrezki 2x z mandlji, solati kroţnik z jajčko ( radič s fiţolom, koruzo in
tunino + 1x kuhano jajce), jogurtova strjenka z malinami
Porova juha s krompirjem, sirovi štruklji na drobtinah, mešani kompot
Njoki v gorgonzolni ţajbljevi omaki, solata po izbiri; skuta zmešana z jagodami in
jogurtom
Pečena skuša po trţaško, slani krompir, blitva na olivnem olju, solata po izbiri
Ocvrti sir 2x, pariško korenje na maslu, dušeni riž, sestavljena solata
NEDELJA

7.06.2019

18.06.2019
19.06.2019
20.06.2019
21.06.2019
22.6.2019
23.6.2019

25.06.2019

Juha s korenjem, krompirjem, cvetačo in tofujem ( kot kisla juha), riţev narastek,
mešani kompot
PRAZNIK

26. 06. 2019
27.06.2019
28. 06. 2019
29. 06. 2019
30.06.2019

Ocvrti sir 1x, pečeni ostrigarji, dušeni riž, solata po izbiri
Zelenjavna juha z vlivanci, tortelini v smetanovi gorgonzolni omaki, solata po izbiri
Polnjena paprika s tunino riţoto, pire, paradiţnikova omaka, višnjeva rulada
Sojin zrezek 2x, ocvrte bučke, tlačeni krompir, solata po izbiri
NEDELJA

24.06.2019

Temni tisk: ţivila/jedi, ki vsebujejo ali lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije in/ali preobčutljivosti! Navedbe alergenov
v posameznih živilih/jedeh so v posebnem dokumentu (BPD NP 7506), ki je na vseh oddelkih in službah in tudi na intranetu
bolnišnice. V kolikor jedi ni v katalogu, dobite informacije pri odgovorni osebi Službe bolnišnične prehrane in dietoterapije.
Ni možno izključiti navzkrižne kontaminacije z alergeni pri pripravi jedi.!Sadne jedi lahko vsebujejo koščice!Fileji rib lahko
vsebujejo kosti!
Jedilnike pripravila: Renata Pleh, univ. dipl. inž.živ. teh.
Bolnišnična prehrana in dietoterapija si pridržuje pravico do spremembe jedilnika!
OBR BPDOP 75017201

Bolnišnična prehrana in dietoterapija

DNEVNA PONUDBA SLADIC- junij 2019
1.06.2019
2.06.2019
3.06.2019
4.06.2019
5.06.2019
6.06.2019
7.06.2019

SOBOTA
NEDELJA
ŢELEZNIČARSKA RULADA
VIŠNJEVA PITA
BUHTELJ
AJDOVA TORTA
JAGODNA RULADA

8.06.2019
9.06.2019
10.06.2019
11.06.2019
12.06.2019
13.06.2019
14.06.2019

SOBOTA
NEDELJA
ČOKOLADNA RULADA
KORENČKOVA TORTA S ČOKOLADO IN SMETANO
JOGURTOVA PITA
MANDLJEVA TORTA
JAGODNA REZINA

15.06.2019
16.06. 2019
17.06.2019
18.06.2019
19.06.2019
20.06.2019
21.06.2019

SOBOTA
NEDELJA
JABOLČNA PITA
JOGURTOVA STRJENKA Z MALINAMI
JABOLČNI ZAVITEK
VIŠNJEVA TORTA
JOGURTOVA TORTA

22.06.2019
23.06.2019
24.06.2019
25.06.2019

SOBOTA
NEDELJA
OREHOVA RULADA
PRAZNIK

26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
29.06.2019
30.06.2019

SKUTIN ZAVITEK
ČOKOLADNA REZINA
VIŠNJEVA RULADA
SOBOTA
NEDELJA

Temni tisk: ţivila/jedi, ki vsebujejo ali lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije in/ali preobčutljivosti! Navedbe alergenov
v posameznih živilih/jedeh so v posebnem dokumentu (BPD NP 7506), ki je na vseh oddelkih in službah in tudi na intranetu
bolnišnice. V kolikor jedi ni v katalogu, dobite informacije pri odgovorni osebi Službe bolnišnične prehrane in dietoterapije.
Ni možno izključiti navzkrižne kontaminacije z alergeni pri pripravi jedi.!Sadne jedi lahko vsebujejo koščice!Fileji rib lahko
vsebujejo kosti!
Jedilnike pripravila: Renata Pleh, univ. dipl. inž.živ. teh.
Bolnišnična prehrana in dietoterapija si pridržuje pravico do spremembe jedilnika!
OBR BPDOP 75017201

Bolnišnična prehrana in dietoterapija

DEŢURNE VEČERJE ZA MESEC junij 2019
1.06.2019
2.06.2019
3.06.2019

4.06.2019
5.06.2019
6.06.2019
7 06.2019
8.06.2019
9.06.2019
10.06.2019

11.06.2019
12 06.2019
13.06.2019
14.06.2019

15.06.2019

1. Junčji zrezek v gorčični omaki, kuskus, sestavljena solata, sadje
2. Zelenjavna riţota s sirom, sestavljena solata, kislo mleko
1. Ocvrti puranji zrezek, pire, brstični ohrovt v oblogi, solata, voda
2. Ravioli v sirovi omaki, sestavljena solata , sadje 2x
1. Pečena polnjena palačinka z mesom in pečeno zelenjavo 2x,
tlačeni krompir, solata
2. zelenjavni zrezek s sirom 2x, tlačeni krompir, solata, jogurt
1. Puranji zrezek v gobovi omaki, pisane testenine, solata, voda
2. Testenine v gobovi omaki, velika solata, sadna skuta
1. Junčji ptiček v naravni omaki, tlačeni krompir, solata, jogurt
2. Njoki z gorgonzolo, velika solata, jogurt
1. Pisana riţota, sestavljena solata, kislo mleko
2. Špinačna juha, gratinirane skutine palačinke, kompot
1. Junčji zuriški rezanci, dušeni riž, sestavljena solata, sadna solata
2. Zelenjavna riţota z ribanim sirom, solata, marmeladna palačinka
1. Puranji naravni zrezek, ajdova kaša,sestavljena solata, kefir
2. Brokolijeva juha, skutine testenine, kompot, banana
1. Mornariški zrezek, solata, nektarina
2. Mornariški tunin sekljani zrezek, solata, nektarina
1. Piščančji raţnjiči 4x1/2 pečeni krompir, sest solata, sadna skuta
1. Sojini raţnjiči z melancani in papriko (narezani sojin zrezek,
melancani in paprika) 2x , pečeni krompir sest. solata, sadna skuta
1. Krompirjeva mlečna juha, hrenovka- par, ţemlja, kompot
2. Krompirjeva mlečna juha, jabolčni burek, ţemlja,kompot
1. Naravni svinji zrezek, kuskus, solata, sadje
2. Sataraš 3 dcl, velika solata, sadje
1. Puranja pleskavica 2x, pečeni krompir, džuveč, solata, voda
2. Ocvrti naravni tofu 2x, pečeni krompir, džuveč, solata, voda
1. Junčji stroganov, peresniki, sestavljena solata, kompot
2. Ajdova gratinirana skutina palačinka z orehi 4x
ananasov kompot
1. Kotlet po cigansko, mešana ţita ,sestavljena solata, ACE sok
2 .Mešana ţita, velika solata, sadna solata

16.06.2019

1. Orly zrezek, zelenjavni riž, sestavljena solata
2. Orly zelenjavni zrezek, zelenjavni riž, solata, kislo mleko

17.06.2019

1. Makaronovo meso, sestavljena solata, sadni pinjenec
2. Gobova riţota ( mešane gobe) velika solata, sadni pinjenec
1. Junčji naravni zrezek, njoki, sestavljena solata, sadje
2. Valvice s tunino omako,sestavljena solata, sadje
1. Popečeni puranji file z roţmarinovim maslom, pečeni krompir,
sestavljena solata, mineralna voda
2. Ocvrti sir 2x, pečeni krompir, sestavljena solata, mineralna voda

18.06.2019
19.06.2019

Kakavova potica
Navihanček
Rulada

Višnjeva pita
Buhtelj
Ajdova torta
Jagodna rulada
Jabolčna pita
Ladjica
Rulada
Korenčkova torta
Jogurtova pita
Mandljeva torta
Jagodna rezina
Pecivo od mleč
Pecivo od mleč
Jabolčna pita
Jogurtova strjenka
Jabolčni zavitek

Temni tisk: ţivila/jedi, ki vsebujejo ali lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije in/ali preobčutljivosti! Navedbe alergenov
v posameznih živilih/jedeh so v posebnem dokumentu (BPD NP 7506), ki je na vseh oddelkih in službah in tudi na intranetu
bolnišnice. V kolikor jedi ni v katalogu, dobite informacije pri odgovorni osebi Službe bolnišnične prehrane in dietoterapije.
Ni možno izključiti navzkrižne kontaminacije z alergeni pri pripravi jedi.!Sadne jedi lahko vsebujejo koščice!Fileji rib lahko
vsebujejo kosti!
Jedilnike pripravila: Renata Pleh, univ. dipl. inž.živ. teh.
Bolnišnična prehrana in dietoterapija si pridržuje pravico do spremembe jedilnika!
OBR BPDOP 75017201

Bolnišnična prehrana in dietoterapija
20.6. 2019
21.06.2019
22.6.2019
23.6.2019
24.06. 2019

25.06.2019
26.6.2019
27.06.2019
28.06.2019

29.06.2019

30.06.2019

1. Špageti z bolonjskim prelivom,velika solata, jagodni frape
2. Sirov burek, velika solata,jagodni frape
1. Junčji zrezek z gorčično skorjico, kroketi , ses solata
2. Grahova juha, cmoki 5x, kompot
1. Ocvrta piš krača 2x, rizi bizi solata
2. Sojini zrezki ocvrti s parmezanom 3x, rizi bizi, solata
1. Pleskavica 2x na pečeni zelenjavi, tlačeni krompir, solata, kompot
2. Grahova juha, orehove palačinke 2x, mešani kompot
1. Junčji zrezek v poprovi omaki, štruklji 2x, solata, voda
2. Zelenjavna juha, štruklji s smetano 2x, ananasov kompot

Višnjeva torta
Jogurtova pita
Pecivo od mleč
Pecivo od mleč
Orehova rulada

1.Piščančji paprikaš, polţki, sestavljena solata, kompot
2. Brokolijeva juha, carski praţenec, mešani kompot
1. Junčji stroganov, zdrobovi cmoki, solata, kislo mleko
2. Zelenjavna mučkalica z lečo, zdrobovi cmoki, solata,kislo mleko
1. Svinjski zrezek v gobovi omaki, dušeni riž, solata, sadje
2. Loparnica, velika solata, sadje
1. Puranji cordon bleu, prosena kaša s pečeno zelenjavo / več in večji
kosi), solata, voda
2. Sojin zrezek 3x, prosena kaša s pečeno zelenjavo, solata
voda
1. Makaronovo meso, solata, sadna solata
2. Riţota z zelenjavo in s pečenimi ostrigarji, velika solata, sadna
solata

Pecivo od mleč

1. Pečena rebrca, pečeni krompir, pečena paprika, solata, voda
2. Pečeni file lososa, pečeni krompir, pečena paprika, solata, voda

Pecivo od mleč

Skutin zavitek
Čokoladna
rezina
Višnjeva rulada

Pecivo od mleč

Temni tisk: ţivila/jedi, ki vsebujejo ali lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije in/ali preobčutljivosti! Navedbe alergenov
v posameznih živilih/jedeh so v posebnem dokumentu (BPD NP 7506), ki je na vseh oddelkih in službah in tudi na intranetu
bolnišnice. V kolikor jedi ni v katalogu, dobite informacije pri odgovorni osebi Službe bolnišnične prehrane in dietoterapije.
Ni možno izključiti navzkrižne kontaminacije z alergeni pri pripravi jedi.!Sadne jedi lahko vsebujejo koščice!Fileji rib lahko
vsebujejo kosti!
Jedilnike pripravila: Renata Pleh, univ. dipl. inž.živ. teh.
Bolnišnična prehrana in dietoterapija si pridržuje pravico do spremembe jedilnika!
OBR BPDOP 75017201

Bolnišnična prehrana in dietoterapija

JEDILNIK ZA SOLATE JUNIJ 2019
1.06.2019
Rdeči radič s krompirjem in fižolom; paradižnik; cvetača v solati
2.06.2019 Zelena solata; čičerika v solati s koruzo , korenjem in porom: zelje v solati
3.06.2019 Zelena solata z radičem; zelje v solati s krompirjem; ajdova kaša v solati s proseno kašo,
zelenjavo, salamo in sirom; grška solata; fižol v solati
4.06.2019 Zelena solata;fižolova solata; kitajsko zelje s fižolom; korenje v solati; irska solata; radič z rukolo
5.06.2019 Zelena solata; zelje v solati; paradižnik; rdeča pesa; cvetača s koruzo v solati; krompirjeva solata
s kumaricami; stročji fižol s čebulo
6.06.2019 Zelena solata; rdeče zelje v solati; rdeča pesa; čičerika v solati s porom; testeninska solata z
zelenjavo; brstični ohrovt v solati s popraţenimi semeni sezama
7.06.2019 Manj solat: zelena z radičem; fiţolova s čebulo in jajčki; paradižnik; koruza; stročji fižol
8.06.2019
Zelena solata; kitajsko zelje s krompirjem v solati; paradižnik
9.06.2019 Zelena solata; stročji fižol v solati s koruzo in porom; paradižnik
10.06.2019 Zelena solata; radič s fižolom v solati; zelje v solati; brokoli v solati s cvetačo; čičerika v solati;
kumarice v solati
11.06.2019 Zelena solata; paradižnik; ješprenj v solati z zelenjavo in šunko; paprika ; ribana zelenjava v
solati( korenje, koleraba) s sezamom; rdeča pesa
12.06.2019 Zelena solata; fižol v solati; paradiţnik s feta sirom; zelje; bučkina solata; koruza
13.06.2019 Zelena solata; soja v solati s porom ; ajdova kaša s tunino in zelenjavo ; paradižnik; kitajsko
zelje; kumarična solata z jogurtom in česnom;
14.06.2019 Zelena solata; mešana solata ( paprika, paradižnik, kumare, por); cvetača in korenje v solati;
brstični ohrovt v solati; kitajsko zelje v solati; radič z rukolo v solati
15.06.2019 Zelena solata; radič s feta sirom; fižol
16.06.2019 Zelena solata; paradižnik; fižol v solati
17.06.2019 Zelena solata; fižol v solati; kitajsko zelje v solati; paradiţnik s feta sirom in olivami; rdeča
pesa; riţeva solata s salamo, zelenjavo in sirom
18.06.2019 Zelena solata; zelje v solati; francoska solata; paradižnik z rukolo; stročji fižol v solati; bučkina
solata
19.06.2019 Zelena solata; rdeča pesa; zelje v solati; koleraba s sirom in sončničnimi semeni; rdeča
redkev s cvetačo v solati; fižol v solati; rukola
20.06.2019 Solata z radičem; zelje v solati z lečo; stročji fižol v solati; irska solata; čičerika s paradižnikom in
papriko v solati; koruza v solati z grahom in korenjem
21.06.2019 Zelena solata; koleraba v solati z bučnimi semeni in sirom, rdeča pesa; radič; zelje s
krompirjem; fiţol v solati z jajčko in čebulo
22.06.2019 Zelena solata; paradižnik; fižol
23.06.2019 Zelena solata; zelje s krompirjem; paradižnik
24.06.2019 Solata endivija s krompirjem; rdeča pesa; stročji fižol ; fižol z jajčko in čebulo; koruza; cvetač z
rdečo redkvijo
25.06.2019 Zelena solata; stročji fižol v solati; rdeča pesa v solati
26.06.2019 Zelena solata; ajdova kaša v solati s popečenimi bučkami in papriko ter sirom; rdeča
pesa;stročji fižol s koruzo in paradižnikom; kitajsko zelje v solati; gobice
27.06.2019 Zelena solata; testeninska solata s salamo, sirom , vloţeno kislo zelenjavo; rdeča redkev v
solati s koruzo in čebulo; paradižnik; fižol v solati s korenjem; krompirjeva solata
28.06.2019 Manj solat: Zelena solata; fižolova solata s slanino in čebulo; kumarice z jogurtom in česnom ;
stročji fižol v solati; zelje v solati
29.06.2019 Endivija z rdečim radičem; fižol v solati; zelje v solati
30.06.2019 Zelena solata; rukola; grška solata
Temni tisk: ţivila/jedi, ki vsebujejo ali lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije in/ali preobčutljivosti! Navedbe alergenov
v posameznih živilih/jedeh so v posebnem dokumentu (BPD NP 7506), ki je na vseh oddelkih in službah in tudi na intranetu
bolnišnice. V kolikor jedi ni v katalogu, dobite informacije pri odgovorni osebi Službe bolnišnične prehrane in dietoterapije.
Ni možno izključiti navzkrižne kontaminacije z alergeni pri pripravi jedi.!Sadne jedi lahko vsebujejo koščice!Fileji rib lahko
vsebujejo kosti!
Jedilnike pripravila: Renata Pleh, univ. dipl. inž.živ. teh.
Bolnišnična prehrana in dietoterapija si pridržuje pravico do spremembe jedilnika!
OBR BPDOP 75017201

Bolnišnična prehrana in dietoterapija
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v posameznih živilih/jedeh so v posebnem dokumentu (BPD NP 7506), ki je na vseh oddelkih in službah in tudi na intranetu
bolnišnice. V kolikor jedi ni v katalogu, dobite informacije pri odgovorni osebi Službe bolnišnične prehrane in dietoterapije.
Ni možno izključiti navzkrižne kontaminacije z alergeni pri pripravi jedi.!Sadne jedi lahko vsebujejo koščice!Fileji rib lahko
vsebujejo kosti!
Jedilnike pripravila: Renata Pleh, univ. dipl. inž.živ. teh.
Bolnišnična prehrana in dietoterapija si pridržuje pravico do spremembe jedilnika!
OBR BPDOP 75017201

