Bolnišnična prehrana in dietoterapija

JEDILNIK ZA MALICE - I. MENU (TOPLE MALICE)

OKTOBER, 2019

01.10.2019 Goveja juha z rezanci, kuhana govedina, tlačeni krompir, stročji fižol in baby korenje
na drobtinah, ali smetanov hren, kislo mleko
02.10.2019 Pečeni piščanec- polnjeno bedro z zelenjavo, mlinci, dušeno rdeče zelje, solata ali
krapec
03.10.2019 Dnevna juha, musaka, solata po izbiri
04.10.2019 Puranji zrezek po dunajsko, dušeni riž, kuhan grah, korenje in koruza na maslu,
solata po izbiri
05.10.2019 Ocvrta piščančja prsa, tlačeni krompir, sestavljena solata
SOBOTA dodatna ponudba: kokošja juha ali bučna kremna juha+ jabolčni zavitek z makom
1. Ocvrti kotlet, rizi bizi, sestavljena solata
06.10.2019
2. Štefani pečenka, pire, sestavljena solata
NEDELJA
3. Junčji zrezek z brusnicami, slani skutini štruklji 2x, sestavljena solata
4. Ocvrti melancani 5x, ocvrta cvetača 3x, rizi bizi, sestavljena solata
dodatna ponudba: kostna juha ali čičerikina kremna juha + sacher rezina
07.10.2019 Junčji zrezek v omaki iz zelenega popra, kruhov cmok 2x ( beli in graham kruh) ,
solata po izbiri
08.10.2019 Puranji zrezek orly, mešana žita v prilogi ali tlačeni krompir, solata po izbiri
09.10.2019 Mleta pečenka, pire, kuhani brokoli, solata po izbiri
10.10.2019 Ocvrto piščančje bedro, rizi biri, solata po izbiri
11.10.2019 Svinjski zrezek po cigansko, prosena kaša s porom in gobicami ali valvice, solata po
izbiri
12.10.2019 Ocvrti sekljani zrezek 2x, pire, gobova omaka, sestavljena solata
SOBOTA dodatna ponudba: dnevna juha ali zelenjavna juha z vlivanci+ orehova palačinka
(trikotnik) prelita s čokolado
1. Stubiška pečenka, njoki, sestavljena solata
13.10.2019
2. Junčji zrezek v divjačinski omaki, kruhova štruca, sestavljena solata
NEDELJA
3. Pečeno polnjeno piščančje bedro s špinačo, mlinci, dušeno rdeče zelje,
sestavljena solata
4. Njoki z gorgonzolno omako, sestavljena solata, grozdje
dodatna ponudba: dnevna juha ali gobova juha z ajdovo kašo + katica kocka
14.10.2019 Pečena rebrca, ajdovi žganci, dušeno kislo zelje, skutina pita
15.10.2019 Dnevna juha, mesno zelenjavna lazanja, solata po izbiri
16.10.2019 Dunajski zrezek iz svinjine, riž s porom in lečo ali praženi krompir, solata po izbiri
17.10.2019 Pečeni piščanec-prsi v omaki iz suhih sliv, mlinci , solata po izbiri, pečena hruška v
rdečem vinu

Temni tisk: živila/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! Ribji fileji 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

18.10.2019

Dnevna juha, pisana rižota, solata po izbiri

19.10.2019
SOBOTA

Pečena svinjska vratovina, pečena zelenjava, prosena kaša, sestavljena solata
Dodatna ponudba: dnevna juha ali kolerabina kremna juha + rigo janči

20.10.2019
NEDELJA

1. Goveji zrezek v čebulni slaninski omaki, pire, sestavljena solata
2. Kaneloni z mesno zelenjavnim nadevom 2x, pire, sestavljena solata
3. Polnjeni svinjski kotlet z gobicami v omaki, skutini slani štruklji 2x, sestavljena solata
4. Kaneloni z zelenjavnim gobovim nadevom 2x, pire, solata
Dodatna ponudba: dnevna juha ali porova juha+ čokoladna rezina

21.10.2019
22.10.2019

23.09.2019

Pariški puranji zrezek, riž z mešanimi gobami, solata po izbiri
Polnjeni jajčevec z mletim mesom, paradižnikom in mesom jajčevcev, posut z ribanim sirom in
prepraženimi semeni sončnic ( ali čufti), pire, paradižnikova omaka z melancani, solata po izbiri,
hruška
Gobova juha s krompirjem, makaronovo meso, solata po izbiri

24.10.2019

Polnjeni svinjski kotlet z gobicami, pečeni krompir ali ajdove testenine, solata po izbiri

25.10.2019

Zuriški junčji rezanci, dušeni riž, solata po izbiri, jabolčni zavitek

26.10.2019
SOBOTA
27.10.2019
NEDELJA

Svinjski dunajski zrezek s sezamom, praženi krompir, sestavljena solata
Dodatna ponudba: dnevna juha ali lečina juha + trikrat pečeno pecivo
1. Mleta pečenka, pire, omaka, sestavljena solata
2. Pečena svinjska rulada polnjena s krušnim nadevom in mletim mesom, praženi krompir,
sestav. solata
3. Puranji zrezek po dunajsko, riž s pisano papriko ( različno), sestavljena solata
4. Ocvrti sir 1x, ocvrte bučke, riž s pisano papriko, sestavljena solata
Dodatna ponudba: dnevna juha ali grahova kremna juha + višnjev zavitek

28.10.2019

Dnevna juha, špageti z bolonjskim prelivom, solata po izbiri

29.10.2019

Kanelon s sirom in šunko, ocvrta cvetača 3x, kuskus s pečeno zelenjavo ( večji kosi) ali tlačeni
krompir, solata po izbiri
Pečenica, dušeno kislo zelje, praženi krompir,čokoladna rulada z marmelado
1. Ocvrto piščančje bedro, rizi bizi, sestavljena solata
2. Mesna lazanja, sestavljena solata, melona
3. Puranji zrezek v gobovi omaki, zdrobovi cmoki, sestavljena solata
4. Zelenjavna lazanja, sestavljena solata, melona
Dodatna ponudba: dnevna juha ali belušna juha s koščki belušev+ kostanjeva rulada

30.10.2019
31.10.2019
PRAZNIK

Temni tisk: živila/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! Ribji fileji 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
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3.10.2019

JEDILNIK ZA MALICE - II. MENU (TOPLE MALICE )
OKTOBER 2019
Kisla juha iz svinjine, korenja in krompirja, sirov burek, kislo mleko
Telečja obara ( 40g kocke)-brez zakuhe, ajdovi žganci z zaseko in smetano,
solata po izbiri ali mešani kompot
Pasulj s prekajeno vratovino, jogurtova pita

4.10.2019

Soute iz svinjine z zelenjavo, dušeni riž, solata po izbiri

5.10.2019
6.10.2019

SOBOTA
NEDELJA

7.10.2019

Ričet s kranjsko klobaso, posolanka

8.10.2019

Pohorski lonec, gratinirane skutine palačinke 2x, mešani kompot

9.10.2019
10.10.2019

Juha iz želodčkov, makove testenine, ananasov kompot
Jota s prekajenim puranjim stegnom, pinjenec, banana

11.10.2019

Krompirjev golaž, kuhana hrenovka-par, ladjica

12.10.2019

SOBOTA

13.10.2019

NEDELJA

14.10.2019
15.10.2019
16.10.2019
17.10.2019
18.10.2019
19.10.2019
20.10.2019

Splavarski golaž, jabolčni burek, kompot
Ocvrta piščančja prsa, krompirjeva solata, sadna rulada
Bograč, višnjeva pita
Segedin golaž, rozinova potica
Golaževa juha s krompirjem, cmoki 5x, mešani kompot
SOBOTA
NEDELJA

21.10.2019
22.10.2019
23.10.2019
4
24.10.2104
25.10.2019
26.10.2019
27.10.2019

Junčja obara, praženec z brusnicami, kompot
Golaž, polenta, solata po izbiri
Bujta repa, svinjska pečenka, brioš
Boranja z govedino, trikrat pečeno pecivo
Prebranec, prekajena rebrca, jabolčni zavitek
ocvrta banana s smetano in čokolado
SOBOTA
NEDELJA

28.10.2019
29.10.2019
30.10.2019
31.10.2019

Piščančja ragu juha, babičini makovi rezanci, mešani kompot
Enolončnica z lečo in govedino, ajdove gratinirane palačinke z orehi 2x, kompot
Ohrovtova juha s slanino, ajdovi žganci s smetano in čebulo, solata po izbiri
PRAZNIK

1.10.2019
2.10.2019

Temni tisk: živila/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! Ribji fileji 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
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JEDILNIK ZA MALICE - III. MENU (BREZMESNE TOPLE MALICE ) OKTOBER 2019
01.10.2019 Kremna graškova juha, njoki z gamberovo omako, solata po izbiri
02.10.2019 Polnjena bučka z ajdovo kašo, zelenjavo, lečo in sirom, pire, solata po izbiri
03.10.2019

Sojin zrezek po dunajsko ( spolnjeni s sirom) 3x, pečeni krompir, solata po izbiri, sadje

04.10.2019

Pečena postrv s praženimi mandlji, pretlačeni krompir z blitvo, solata po izbiri

05.10.2019
06.10.2019

Gobova lazanja, sestavljena solata, grozdje
NEDELJA

07.10.2019

Zelenjavna juha z grahom in ribano kašo, gratinirane sladke skutine testenine, kompot

08.10.2019

Ribji čufti 2x, pire, paradižnikova omaka, kakavova potica

09.10.2019

Porova juha, skutine testenine, mešani kompot

10.10.2019
11.10.2019

Ocvrti melancani, ocvrti sir 1x, rizi bizi, solata po izbiri
Fižolova juha, ocvrti ostriž 2x, krompirjeva solata

12.10.2019
13.10.2019

Krompirjevi zrezki 2x, gratinirani por, sestavljena solata, jabolko
NEDELJA

14.10.2019

Pečeni tofu po tržaško ( mariniran v sojini omaki) 2x, ajdovi žganci, dušeno kislo zelje,
skutina pita
Špinačna juha, gobova lazanja, solata po izbiri
Vegetarijanska pizza, solata po izbiri, jagodni frape
Gratinirane palačinkine ruladice s porom gobicami in sirom 2x, tlačeni krompir, solata

15.10.2019
16.10.2019
17.10.2019
18.10.2019
19.10.2019
20.10.2019
21.10.2019
22.10.2019

Pečena skuša po tržaško, slani krompir, dušena blitva, solata po izbiri
Sojin zrezek 4x po dunajsko s sezamom, pečena zelenjava, pečeni krompir, s sestavljena
solata
NEDELJA

23.10.2019
24.10.2019
25.10.2019
26.10.2019

Zelenjavni zavitek 3x ( paljeno testo), pire, solata po izbiri
Polnjeni jajčevec z mešanimi žiti, posut z ribanim sirom in prepraženimi semeni
bučnic, pire, omaka, solata po izbiri
Zavitek iz mešanih gob ( vlečeno testo) 2x, pire, solata po izbiri
Bučna juha, gratinirane skutine testenine ( sladke), kompot
Špageti s tunino omako, solata po izbiri, jabolčni zavitek
Zelenjavna lazanja, sestavljena solata, ananas

27.10.2019

NEDELJA

28.10.2019
29.10.2019
30.10.2019
31.10.2019

Juha iz brstičnega ohrovta, krompirjevi žganci s smetano, solata po izbiri
Krompirjevi zrezki 2x, kuhana zelenjava ( stročji fižol, baby korenje), solata po izbiri,
sadje sadje
Njoki
v gorgonzolni omaki, solata po izbiri, čokoladna rulada z marmelado
PRAZNIK

Temni tisk: živila/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! Ribji fileji 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
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JEDILNIK ZA DEŽURNE VEČERJE
1.10.2019
2.10.2019
3.10.2019
4.10.2019
5.10.2019
6.10.2019
7.10.2019
8.10.2019
9.10.2019
10.10.2019
11.10.2019
12.10.2019
13.10.2019
14.10.2019
15.10.2019
.
16 10.2019
17.10.2019
18.10.2019
19.10.2019
20.10.2019

OKTOBER 2019

1. pisana rižota, solata, sadje, voda
2. zelenjavna rižota s sirom, solata, sadje, voda
1. porcijsko junčje meso, polenta, sestavljena solata, ledeni čaj
2. sojin zrezek 3x, pečeni krompir z zelenjavo, solata, ledeni čaj
1. Puranji soute, prosena kaša, sestavljena solata, kompot
2. Špinačna juha, skutine testenine, kompot
1. Junčji zrezek v naravni omaki, pečeni krompir, sestavljena solata, kompot
2. sirov burek, velika solata, jogurt
1. mesno zelenjavna lazanja, solata, kefir
2. zelenjavna lazanja, solata, kefir
1.medaljončki iz kareja 3x v brusnični omaki, kuskus, solata, voda
2. krompirjevi zrezki 2x, zelenjava v oblogi, solata, voda
1. piščančji zrezek z zeliščnim maslom, ajdova kaša z zelenjavo, solata, voda
2. brokolijeva juha, carski praženec, kompot, voda
1. telečji zrezek v naravni omaki, riž, ses. solata, kompot
2. lečina juha, makove testenine, kompot
1. mesna musaka, sestavljena solata, sadje
2. zelenjavna musaka, solata, sadje
1. puranji zrezek z gobicami, valvice, solata, kompot
2. valvice v gobovi omaki, sestavljena solata, sadje
1. junčji zrezek z brusnicami, kroketi, sestavljena solata, kompot
2. ocvrti sir 2x, pire, sest. solata, kompot
1.ocvrti piščanec, rizi bizi, solata, ledeni čaj
2. ocvrte bučke, zelenjavni zrezek 1x, rizi bizi, solata, ledeni čaj
1. ciganska pečenka, testenine, solata, kislo mleko
2. zelenjavna loparnica, solata, kislo mleko
1. sočna rižota, solata, pečeno jabolko, ACE
2. gobova rižota, solata, pečeno jabolko, ACE
1. junčji zrezek v gobovi omaki, pire, ses. solata
2. bučkine polpete 2x, pire, sest solata, sadje
1. purji ragu, kroketi , sestavljena solata, ananas
2. gobov ragu, kroketi, sestavljena solata, ananas
1. vrtnariški zrezek, prosena kaša, sest. solata
2. carski praženec, kompot, jogurt
1. makaronovo meso, sestavljena solata, banana
2. špageti s tuninim prelivom in ribanim sirom,, sestavljena solata, banana
1. mesni polpeton, pire, ses. solata, puding
2. cvetačni zrezki 2x, pire, sestavljena solata, puding
1. pečeni kotlet, džuveč, riž ( pomešano), solata, kompot
2. krompirjeva mlečna juha, jabolčni burek, kompot

Rogljič
Krapec
Jogurtova pita
Kostanjeva torta
pecivo od mleč
pecivo od mleč
Posolanka
Rigo janči
Kremšnita
Orehova rulada
Ladjica
pecivo od mleč
pecivo od mleč
Skutina pita
Sadna rulada
Višnjeva pita
Mandljeva čok
torta
Nutelina torta
pecivo od mleč
pecivo od mleč

Temni tisk: živila/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! Ribji fileji 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

21.10.2019 1. hrenovka orly- par, pečeni krompir, sestavljena solata, kompot
2. brokolijeva juha, cmoki,kompot

Ajdova torta

22.10.2019 1. junčji zrezek -naravni, zelenjavni riž, ses. solata, sok
2. zapečena ajdova kaša s skuto , solatni krožnik z jajčko, sadje

Čokoladna rezina

23.10.2019 1.orly svinjski zrezek , prosena kaša z zelenjavo, sestavljena solata, voda
2. zelenjavna juha, gratinirane palačinke 2x, kompot

Brioš

24.10.2019 1. naravni puranji zrezek, ajdova kaša z gobicami, ses solata
2. zelenjavni zrezek panirani 2x, ajdova kaša z gobicami, solata

Trikrat pečeno
pecivo

25.10.2019 1. špageti z bolonjsko omako, velika solata, sadje
2. špageti z zelenjavno omako in ribanim sirom, velika solata, sadje

Voda, jabolčni
zavitek

26.10.2019

1. pečena rebrca, pečeni krompir s pečeno zelenjavo, solata, sok
2. sojini zrezki 3x, pečeni krompir s pečeno zelenjavo, solata, sok

pecivo od mleč

27.10.2019

1. svinjski zrezek po vrtnariško, dušeni riž, solata, kompot
2. zelenjavna enolončnica, skutine testenine , kompot

pecivo od mleč

28.10.2019 1. kanelon šunka, sir 2x, tlačeni krompir, brstični ohrovt v oblogi, solata,
voda
2. sirov kanelon 2x, tlačeni krompir, brstični ohrovt v oblogi, solata, voda

Višnjeva rulada

29.10.2019 1. zuriški junčji rezanci, kuskus, solata, sadje
2. zelenjavni soute z lečo, kuskus, solata, marmeladna palačinka 2x

Kokosova torta

30.10.2019 1. makaronovo meso, solata, rulada
2. cvetačna juha, carski praženec, kompot

Čokoladna rulada

31.10.2019 1. puranji dunajski zrezek, grah v oblogi ( na drobtinah), dušeni riž, solata,
ananas kompot
2. ocvrti sir 2x, grah v oblogi ( na drobtinah), dušeni riž, solata, ananas
kompot

pecivo od mleč

Temni tisk: živila/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! Ribji fileji 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 ZA OKTOBER 2019
1. 10.2019
2.10.2019

ROGLJIČ
KRAPEC

3.10.2019

JOGURTOVA PITA

4.10.2019
5.10.2019
6.10.2019

KOSTANJEVA TORTA
SOBOTA
NEDELJA

7.10.2019
8.10.2019
9.10.2019
10.10.2019
11.10.2019
12.10.2019
13.10.2019

POSOLANKA
RIGO JANČI
KREMŠNITE
OREHOVA RULADA
LADJICA
SOBOTA
NEDELJA

14.10.2019
15.10.2019
16.10.2019
17.10.2019
18.09.2019
19.10.2019
20.10.2019

SKUTINA PITA
SADNA RULADA
VIŠNJEVA PITA
MANDLJEVA ČOKOLADNA
TORTA
NUTELINA TORTA
SOBOTA
NEDELJA

21.10.2019
22.10.2019
23.10.2019
24.10.2019
25.10.2019
26.10.2019
27.10.2019

AJDOVA TORTA
ČOKOLADNA REZIN A
BRIOŠ
TRIKRAT PEČENO PECIVO
JABOLČNI ZAVITEK
SOBOTA
NEDELJA

28.10.2019
29.10.2019
30.10.2019
31.10.2019

VIŠNJEVA RULADA
KOKOSOVA TORTA
ČOKOLADNA RULADA
PRAZNIK

Temni tisk: živila/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! Ribji fileji 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

PONUDBA SOLAT ZA MESEC OKTOBER 2019
01.10.2019
02.10.2019
03.10.2019
04.10.2019
05.10.2019
06.10.2019
07.10.2019

Manj solat:Radič v solati; rdeča pesa; fižol v solati z grahom, korenjem in porom; stročji fižol v
solati; kitajsko zelje v solati;
Radič z jajčko in rukolo; zelje s krompirjem v solati; čičerika v solati; bučkina solata; brstični
ohrovt v solati; cvetača v solati z rdečo redkvijo;stročji fižol v solati s korenjem
Zelena solata; rdeča pesa; kromp solata;radič s fižolom; paradižnik; kumare v solati;rukola, kitajsko
zelje
Zelena solata z radičem; leča v solati s porom in koruzo; koleraba v solati s sončničnimi semeni in
sirom; zelje v solati; fižol v solati s čebulo; francoska solata
Rdeči radič s krompirjem; stročji fižol v solati
Zelena solata; zelje s fižolom v solati; paradižnik
Zelena solata; ajdova kaša v solati s papriko, paradižnikom, sirom in vratovino; paradižnik;
kitajsko zelje v solati z lečo; rdeča pesa; brokoli v solati s sezamom; kumare v solati

08.10.2019

Zelena solata; francoska solata; zelje v solati; fižol v solati s porom; korenje v solati;
paradižnik;ješprenj s tunino, paradižnikom in papriko

09.10.2019

Radič s fižolom; zelena solata; bučkina solata; kitajsko zelje v solati; riževa solata z različno
papriko; gobice; koleraba kocke v solati s sirom in bučnicami; čičerika
Zelena solata; rdeča pesa; soja v solati s koruzo, grahom in porom; paradižnik; rdeče zelje v
solati z jabolki; irska solata; rukola z zelenim radičem
Zelena solata; zelje v solati; paradižnik; stročji fižol v solati s porom in kolerabo; radič; črna ribana
redkev v solati; krompirjeva solata
Zelena solata; kitajsko zelje v solati s krompirjem
Zelena solata z rdečim radičem; korenje v solati s semeni sončnic
Manj solat: Zelena solata; kumarična solata z jogurtom; irska solata; paradižnik; ješprenova
solata z zelenjavo in salamo; rdeča pesa
Zelena solata; radič; zelje v solati; krompirjeva solata; paradižnik; fižolova solata s porom; rukola;
grška solata

10.10.2019
11.10.2019
12.10.2019
13.10.2019
14.10.2019
15.10.2019
16.10.2019
17.10.2019
18.10.2019
19.10.2019

Zelena solata; zelje s fižolom v solati; rdeča pesa; cvetača v solati; koleraba v solati; stročji fižol v
solati; čičerika s sirom in zelenjavo; francoska solata
vo
Zelena
solata; rdeča pesa; krompirjeva solata s kumaricami; prosena kaša v solati s pečeno zelenjavo,
svežim paradižnikom in sirom; irska solata
Zelena solata; rdeča pesa; krompirjeva solata; zelje v solati; stročji fižol v solati; grška solata; leča v
solati s koruzo , grahom in korenjem
Zelena solata z radičem; zelje v solati s krompirjem

Temni tisk: živila/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! Ribji fileji 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

20.10.2019
21.10.2019
22.10.2019
23.10.2019
24.10.2019

Zelena solata; paradižnik; fižol v solati
Zelena solata; francoska solata; čičerika v solati s paradižnikom in porom; ribano korenje z ribano
kolerabo in semeni v solati ( bučno seme) ; rdeča pesa; koruza v solati; stročji fižol v solati
Zelena solata; soja v solati s papriko, porom in sirom; rdeča pesa; fižol v solati; paradižnik; kislo
zelje v solati s fižolom; kumare v solati
Zelena solata; radič s fižolom in jajčko; rdeča pesa; ajdova kaša v solati z zelenjavo in salamo;
grah v solati s korenjem in koruzo; rdeče zelje v solati s krompirjem; čebulice
Zelena solata z radičem; kislo zelje s fižolom; krompirjeva solata s kumaricami; paradižnik s feta
sirom, olivami in baziliko; koleraba s kruhom, slanino in porom; rukola

25.10.2019

Zeleni radič s fižolom; paradižnik s koruzo in cvetačo;rdeča pesa; večbarvna paprika v solati z
rižem in posebno salamo ( trakci); rdeči radič s čičeriko; zelje v solati; brstični ohrovt s
sezamom

26.10.2019
27.10.2019
28.10.2019

Zelena solata z radičem; paradižnik
Zelena solata z radičem; stročji fižol v solati
Zelena solata; rdeča pesa; fižol s koruzo in korenjem v solati; prosena kaša z zelenjavo in sirom v
solati; leča v solati s porom in gobicami; zelje v solati; stročji fižol v solati

29.10.2019

Zelena solata z rdečim radičem; francoska solata; krompirjeva solata; fižolova solata ; kislo zelje v
solati; paradižnik; koruza z grahom in korenjem v solati

30.10.2019

Manj solat; Zelena solata; radič s fižolom in tunino; zelje v solati; krompirjeva solata,
stročji fižol v solati

31.10.2019

Zelena solata z radičem in rukolo; paradižnik v solati, koruza

Temni tisk: živila/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! Ribji fileji 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
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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! Ribji fileji lahko vsebujejo kosti!
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