
 
Služba bolnišnične  prehrane in dietoterapije  

 

Živila/jedi, ki vsebujejo ali lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije in/ali preobčutljivosti, so označene s krepkim tiskom. 
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. Če  jedi ni v katalogu, dobite informacije pri odgovorni osebi Službe bolnišnične prehrane in 
dietoterapije. Navzkrižne kontaminacije z alergeni pri pripravi jedi ni mogoče izključiti. Sadne jedi lahko vsebujejo koščice. 
Ribji fileji lahko vsebujejo kosti. 
 
 
Jedilnike pripravila: Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh. 
Služba bolnišnične prehrane in dietoterapije si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 
OBR BPDOP 75017201 
 

JEDILNIK ZA MALICE – jedilnik 1                                                               AVGUST    2021 
 

1. 8. 2021 
NEDELJA 

I. Pečeno polnjeno piščančje bedro s krušnim zelenjavnim nadevom, mlinci,  
      dušeno rdeče zelje, solata 
II. Špinačni tortelini v paradižnikovi omaki z gamberi, sestavljena solata, lubenica 

Dodatna ponudba: dnevna juha ali belušna juha; rezina žerbo 

2. 8. 2021 Junčji zrezek v čebulni omaki s slanino, kruhov cmok, sestavljena solata, nektarina 

3. 8. 2021 Ocvrte piščančje prsi s sezamom, rizi-bizi, sestavljena solata, jogurtova majonezna  
pomaka s porom 

4. 8. 2021 Polnjena palačinkina ruladica z mesnim nadevom, pire, stročji fižol na drobtinah, 
sestavljena solata 

5. 8. 2021 Puranji cordon bleu, tlačeni krompir, pariško korenje na maslu, sestavljena solata 

6. 8. 2021 
 

Polnjena paprika v paradižnikovi omaki, pire, trikrat pečeno pecivo 

7. 8. 2021 
SOBOTA 

Zrezek iz svinjine po cigansko, ajdova kaša z mešanimi gobami in porom, solata   
Dodatna ponudba: dnevna juha ali zelenjavna juha z vlivanci; skutni zavitek 

8. 8. 2021 
NEDELJA 

I.  Kanelon s slanino in mletim mesom, tlačeni krompir, grah in korenje na maslu, solata 
II. Kanelon s sirom in gobami, tlačeni krompir, grah in korenje na maslu, solata 
Dodatna ponudba: dnevna juha ali lečina juha z zelenjavo; višnjeva pita 

9. 8. 2021 Pečene perutničke, pleskavica, džuveč, solata, pinjenec 

10. 8. 2021 Špageti z bolonjskim prelivom, sestavljena solata, dnevna juha ali puding s sadno 
solato 

11. 8. 2021 Svinjska pečenka ali pečena rebra, praženi krompir, sestavljena solata, jogurtova pita 

12. 8. 2021 Pariški puranji zrezek, kuskus s pečeno zelenjavo, sestavljena solata, lubenica 

13. 8. 2021 Lazanja, sestavljena solata, dnevna juha ali jabolčni zavitek 

14. 8. 2021 
SOBOTA 

Ocvrti mesni polpeton, dušeni riž, gobova smetanska omaka, sestavljena solata  
Dodatna ponudba: dnevna juha ali porova juha; jabolčna torta 

15. 8. 2021 
NEDELJA 

I.  Pečenka štefani, pire, omaka s papriko, sestavljena solata  
II. Polnjeni melancan  z mešanimi žiti in sirom, pire, omaka, sestavljena solata 
Dodatna ponudba: dnevna juha ali gobova juha s krompirjem; gibanica 

16. 8. 2021 Ocvrti kare svinjine, pečeni krompir, pečena zelenjava (por, koromač, korenje, bučke), 
sestavljena solata 

17. 8. 2021 Makaronovo meso, sestavljena solata, dnevna juha sli sadna solata  

18. 8. 2021 Junčji zrezek v divjačinski omaki, kroketi ali prosena kaša, sestavljena solata 

19. 8. 2021 Piščančji paprikaš, testenine polžki, sestavljena solata, jagodni frape 

20. 8. 2021 Pečeni polpetoni s slanino, pire, pomaka tatziki, sestavljena solata 

21. 8. 2021 
SOBOTA 

Ocvrta puranja ruladica, polnjena s špinačo in mletim mesom, ocvrta cvetača, 
     rizi-bizi, solata 
Dodatna ponudba: dnevna juha ali zelenjavna juha z vlivanci; vanilijev polžek 

22. 8. 2021 
NEDELJA 

I.  Junčji zrezek v omaki iz zelenega popra, pisane testenine, sestavljena solata 
II.  Zelenjavna lazanja, sestavljena solata, slive 
Dodatna ponudba: dnevna juha ali juha iz mešanih gob in krompirja; višnjeva pita 

23. 8. 2021 Goveja juha z rezanci, kuhana govedina, pire, špinačna omaka ali smetanov hren, 
jabolčni zavitek 

24. 8. 2021 
 

Mleta pečenka, korenčkov pire, sestavljena solata, lubenica 

25. 8. 2021 Stubiška pečenka, njoki ali pire, sestavljena solata, kompot 



 
Služba bolnišnične  prehrane in dietoterapije  

 

Živila/jedi, ki vsebujejo ali lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije in/ali preobčutljivosti, so označene s krepkim tiskom. 
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. Če  jedi ni v katalogu, dobite informacije pri odgovorni osebi Službe bolnišnične prehrane in 
dietoterapije. Navzkrižne kontaminacije z alergeni pri pripravi jedi ni mogoče izključiti. Sadne jedi lahko vsebujejo koščice. 
Ribji fileji lahko vsebujejo kosti. 
 
 
Jedilnike pripravila: Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh. 
Služba bolnišnične prehrane in dietoterapije si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 
OBR BPDOP 75017201 
 

26. 8. 2021 Dunajski zrezek iz svinjine z bučnimi semeni, riž s pečenimi gobami, sestavljena solata 

27. 8. 2021 Pečene puranje prsi z medom, mlinci, slivova omaka, sestavljena solata  

28. 8. 2021 
SOBOTA 

Zrezek iz svinjine po mehiško s pečeno čebulo, dušeni riž, sestavljena solata 
Dodatna ponudba: dnevna juha ali špinačna juha; makovo pecivo 

29. 8. 2021 
NEDELJA 

I. Polnjena svinjska rulada s krušnim zeliščnim nadevom, ocvrta cvetača,  
    praženi krompir, sestavljena solata 
II . Ajdovi štruklji v gobovi smetanski omaki, sestavljena solata, grozdje 
Dodatna ponudba: dnevna juha ali grahova juha; rigo janči 

30. 8. 2021 Polnjeni svinjski kotlet v omaki z gobicami, njoki ali dušeni riž, sestavljena solata, sadje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Služba bolnišnične  prehrane in dietoterapije  

 

Živila/jedi, ki vsebujejo ali lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije in/ali preobčutljivosti, so označene s krepkim tiskom. 
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. Če  jedi ni v katalogu, dobite informacije pri odgovorni osebi Službe bolnišnične prehrane in 
dietoterapije. Navzkrižne kontaminacije z alergeni pri pripravi jedi ni mogoče izključiti. Sadne jedi lahko vsebujejo koščice. 
Ribji fileji lahko vsebujejo kosti. 
 
 
Jedilnike pripravila: Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh. 
Služba bolnišnične prehrane in dietoterapije si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 
OBR BPDOP 75017201 
 

 

JEDILNIK ZA MALICE – jedilnik 2                                                          AVGUST  2021 
 

1. 8. 2021 NEDELJA 

  

2. 8. 2021  Krompirjevi žganci z zaseko, čebulo in smetano, sestavljena solata 

3. 8. 2021 Solatni krožnik z jajcem in tunino (zeleni radič, rdeči radič, rukola, koruza, 
ribano korenje, tunina, kuhano jajce), žemlja, melona 

4. 8. 2021 Sirov burek, navadni jogurt 

5. 8. 2021 Ajdovi žganci s smetano ali slanino, sestavljena solata 

6. 8. 2021 Zeljne krpice, sestavljena solata 

7. 8. 2021 SOBOTA 

8. 8. 2021 NEDELJA 

  

9. 8. 2021 Gratinirane ajdove palačinke z orehi, mešani kompot 

10. 8. 2021 Pečena kranjska klobasa, krompirjeva solata 

11. 8. 2021 Mesni burek, solata 

12. 8. 2021 Paradižnikovo zelje, kuhana govedina, žemlja 

13. 8. 2021 Zelenjavni krožnik s popečenimi piščančjimi prsmi (radič, rukola, fižol, kitajsko 
zelje, koruza), žemlja, jogurtova strjenka z malinami 

14. 8. 2021 SOBOTA 

15. 8. 2021 NEDELJA 

  

16. 8. 2021 Krompirjev golaž, hrenovka 

17. 8. 2021 Prebranec z narezano vratovino, žemlja, sadje 

18. 8. 2021 Krepki grenadir s slanino, sestavljena solata 

19. 8. 2021 Dušeni ohrovt s slanim krompirjem, prekajeno puranje stegno 

20. 8. 2021 Golaževa juha, sadje 

21. 8. 2021 SOBOTA 

22. 8. 2021 NEDELJA 

  

23. 8. 2021 Boranja s svinjino 

24. 8. 2021 Skutne testenine, kompot 

25. 8. 2021 Solata iz zelenjave (radič, korenje, koruza, kitajsko zelje, cvetača) in ocvrtih 
piščančjih prsi z jogurtovim prelivom, rogljič z marmelado 

26. 8. 2021 Kuhani stročji fižol in krompir, zabeljen z zaseko in smetano, kuhana 
hrenovka 

27. 8. 2021 Splavarski golaž, žemlja, jogurt 

28. 8. 2021 SOBOTA 

29. 8. 2021 NEDELJA 

  

30. 8. 2021 Govedina v solati s paradižnikom, paprika in čebulo, žemlja, malinov frape 
. 

 



 
Služba bolnišnične  prehrane in dietoterapije  

 

Živila/jedi, ki vsebujejo ali lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije in/ali preobčutljivosti, so označene s krepkim tiskom. 
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. Če  jedi ni v katalogu, dobite informacije pri odgovorni osebi Službe bolnišnične prehrane in 
dietoterapije. Navzkrižne kontaminacije z alergeni pri pripravi jedi ni mogoče izključiti. Sadne jedi lahko vsebujejo koščice. 
Ribji fileji lahko vsebujejo kosti. 
 
 
Jedilnike pripravila: Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh. 
Služba bolnišnične prehrane in dietoterapije si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 
OBR BPDOP 75017201 
 

 

 

JEDILNIK ZA MALICE – jedilnik 3                                                      AVGUST  2021 

 
1. 8. 2021 NEDELJA 

  

2. 8. 2021 Ocvrti šampinjoni, zelenjavni zrezek, tlačeni krompir, sestavljena solata 

3. 8. 2021 Zavitek iz vlečenega testa s cvetačo, sirom in mandlji, pire, sestavljena solata  

4. 8. 2021 Belušna juha, gratinirane skutne palačinke, kompot 

5. 8. 2021 Polnjena bučka s tunino rižoto, pire, sestavljena solata 

6. 8. 2021 Dnevna brezmesna juha, ocvrti ostriž s sezamom, krompirjeva solata  

7. 8. 2021 Ocvrti sir, tlačeni krompir, brstični ohrovt na maslu, sestavljena solata 

8. 8. 2021 NEDELJA 

  

9. 8. 2021 Sojin zrezek, džuveč, sestavljena solata, kompot 

10. 8. 2021 Zelenjavna lazanja, sestavljena solata, marelice 

11. 8. 2021 Lečina juha, carski praženec, breskov kompot 

12. 8. 2021 Ohrovtov zvitek z zelenjavo in ješprenjem v paradižnikovi omaki, pire, jabolčni 
zavitek 

13. 8. 2021 Pečena postrv po tržaško, slani krompir, dušena blitva, solata po izbiri 

14. 8. 2021 Krompirjevi zrezki, dušeni riž, gobova smetanska omaka, sestavljena solata 
 15. 8. 2021 NEDELJA 

  

16. 8. 2021 Porova juha, babičini makovi rezanci, kompot 

17. 8. 2021  Gobova juha, sataraš, sestavljena solata 

18. 8. 2021 Ohrovtova juha, sirov burek, sestavljena solata 

19. 8. 2021 Ocvrta zelenjava (bučke, cvetača) in ocvrti sir, jogurtova drobnjakova omaka, 
tlačeni krompir, sestavljena solata 

20. 8. 2021 Pečeni celi oslič z vinom in rožmarinom, tlačeni krompir, sestavljena solata 

21. 8.2021 Zelenjavni zrezek, pečeni krompir, karamelizirani por, sestavljena solata 

22. 8. 2021 NEDELJA 

  

23. 8. 2021 Zelenjavna juha z vlivanci, cmoki, kompot 

24. 8. 2021 Sojini zrezki, dušeno zelje, pire, jagodni frape s smetano 

25. 8. 2021 Njoki v gobovo-sirovi omaki, sestavljena solata, rogljič z marmelado 

26. 8. 2021 Zelenjavni kanelon, tlačeni krompir, pomaka thatziki, sestavljena solata 

27. 8. 2021 Dnevna brezmesna juha, ocvrti oslič, krompirjeva solata s kumaricami 

28. 8. 2021 Ajdovi štruklji s skuto v smetanski omaki, sestavljena solata, palačinka s 
sadjem  

29. 8. 2021 NEDELJA 

  

30. 8. 2021  Graškova kremna juha, rižev narastek, kompot 

 



 
Služba bolnišnične  prehrane in dietoterapije  

 

Živila/jedi, ki vsebujejo ali lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije in/ali preobčutljivosti, so označene s krepkim tiskom. 
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. Če  jedi ni v katalogu, dobite informacije pri odgovorni osebi Službe bolnišnične prehrane in 
dietoterapije. Navzkrižne kontaminacije z alergeni pri pripravi jedi ni mogoče izključiti. Sadne jedi lahko vsebujejo koščice. 
Ribji fileji lahko vsebujejo kosti. 
 
 
Jedilnike pripravila: Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh. 
Služba bolnišnične prehrane in dietoterapije si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 
OBR BPDOP 75017201 
 

JEDILNIK ZA DEŽURNE VEČERJE                                                                AVGUST 2021 

  

     

1. 8. 2021 1. Puranji zvitek v gobovi omaki, tlačeni krompir, solata, sadna 

skuta 
2. Pečeni osličev file, tlačeni krompir, sotirana zelenjava, solata, 

sadna skuta 

pecivo 

2. 8. 2021 1. Prekajeno puranje stegno na pečeni zelenjavi, pečeni krompir, 

solata, sadje 

2. Grahova juha, sirovi štruklji smetano, kompot, sadje 

rigo janči 

3. 8. 2021  1. Ražnjič, kuskus z džuvečem, solata, jogurt 

2. Zelenjavni zrezek, kuskus z džuvečem, solata, jogurt 

višnjev zavitek 

4. 8. 2021 1. Svinjski vrtnarski zrezek, tlačeni krompir, sestavljena solata 

2. Zapečena ajdova kaša s skuto, solata, sadna solata 
šarlota 

5. 8. 2021 1. Junčji stroganov, njoki, solata, sadje 

2. Njoki v sirovi omaki, velika solata s tunino, sadje 
torta sacher 

6. 8. 2021 1. Belušna juha, mesni burek, solata 

2. Belušna juha, jabolčni burek, kompot 
trikrat pečeno 

pecivo 

7. 8. 2021 1. Pečenica z žara, pečeni krompir, pečena zelenjava, solata, jogurt 

2. Pečeni dimljeni tofu po tržaško, pečena zelenjava, pečeni 

krompir, solata, jogurt 

pecivo 

 

8.8. 2021 1. Naravni puranji zrezek, valvice, sestavljena solata, voda 

2. Zelenjavni zrezek, tlačeni krompir, stročji fižol v oblogi, solata 

pecivo 

9. 8. 2021 1.  Telečji paprikaš, njoki, solata 

2.   Njoki v gobovi omaki, solata, sadna solata 

rulada 

10. 8. 2021 1. Svinjski zrezek v gobovi omaki, dušeni riž, solata, sok 

2. Grahova juha, orehove palačinke, kompot, sok 
šarlota 

11. 8. 2021 1.  Junčji züriški rezanci, špinačne testenine solata, sadje 

2.  Zelenjavna juha, gratinirane skutne palačinke, kompot 
jogurtova pita 

12. 8. 2021 1. Svinjski zrezek po mehiško, kuskus, solata, voda 

2. Zelenjavna loparnica solata, kefir 
jabolčni zavitek 

13. 8. 2021 1. Ciganska pečenka, mešana žita v prilogi, sestavljena solata 

2. Mešana žita, sestavljena solata, sadni jogurt 
jogurtova 

strjenka 

14. 8. 2021 1. Pečeno piščančje bedro, mlinci, solata, sadje 

2. Brokolijeva juha, solatni krožnik z jajcem, sadje 
pecivo 

15. 8. 2021 1. Ocvrti piščanec, rizi-bizi, sestavljena solata, voda 

2. Ocvrte bučke, ocvrti sir, rizi-bizi, sestavljena solata, voda 

pecivo 

16. 8. 2021 1.  Junčji zrezek v omaki iz paprike, prosena kaša, solata, kompot 

2. Zelenjavna juha z vlivanci, čokoladne palačinke, kompot 
korenčkova torta 

17. 8. 2021 1. Mediteranski lonec, dušeni riž, solata, sadje 

2. Grahova juha, jabolčni burek, kompot 
skutni zavitek 

18. 8. 2021 1. Krompirjev golaž, kuhana hrenovka, grahamova žemlja, sadje 

2. Krompirjev golaž, sojin zrezek, grahamova žemlja, sadje 

čokoladna rulada 

19. 8. 2021 1. Sirov zrezek, pire, sestavljena solata, kompot 

2. Zelenjavni sirov zrezek, pire, gratinirani koromač, solata, 
ajdova torta 



 
Služba bolnišnične  prehrane in dietoterapije  

 

Živila/jedi, ki vsebujejo ali lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije in/ali preobčutljivosti, so označene s krepkim tiskom. 
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. Če  jedi ni v katalogu, dobite informacije pri odgovorni osebi Službe bolnišnične prehrane in 
dietoterapije. Navzkrižne kontaminacije z alergeni pri pripravi jedi ni mogoče izključiti. Sadne jedi lahko vsebujejo koščice. 
Ribji fileji lahko vsebujejo kosti. 
 
 
Jedilnike pripravila: Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh. 
Služba bolnišnične prehrane in dietoterapije si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 
OBR BPDOP 75017201 
 

kompot 

20. 8. 2021 1. Svinjski zrezek po vrtnarsko, pečeni krompir, solata, jogurt 

2.  Narastek iz cvetače, pečeni krompir, solata, jogurt 
kokosove sanje 

21. 8. 2021  1. Mornariški zrezek, sestavljena solata, sadje, voda 

2. Pečene polnjene zelenjavne palačinke, velika solata, sadje 

 

pecivo 

22. 8. 2021 1. Puranji soute, dušeni riž, solata, kompot 

2. Lečin ragu z gobami, dušeni riž, solata, sadje 
pecivo 

23. 8. 2021 1. Bolonjski špageti z ribanim sirom, solata, sadje 

2. Grahamovi špageti z zelenjavno polivko in ribanim sirom, 

solata, sadje 

jabolčni zavitek 

24. 8. 2021 1. Puranji zrezek v gobovi omaki, valvice, solata, pinjenec 

2. Valvice v gobovi omaki, solata, sadna solata, pinjenec 
breskova torta 

25. 8. 2021 1. Krepka juha, sirov burek, solata 

2. Zelenjavna juha z rižem, sirov burek, solata 
rogljič 

26. 8. 2021 1. Junčji zvitek v divjačinski omaki, riž z lečo, solata, sok 

2. Ocvrti sir, riž z lečo, solata, sok 
bela pita 

27. 8. 2021 1. Svinjski zrezek orly, ajdova kaša s pečeno zelenjavo, solata, sok 

2. Porova juha, skutni štruklji s smetano, kompot 
palačinka s 

čokolado 

28. 8. 2021 1. Telečji medaljončki v rožmarinovi omaki, riž, solata, 

lubenica 

2. Pečeni melancani po tržaško, ocvrta cvetača, dušeni riž, 

solata, lubenica 

pecivo 

29. 8. 2021 1. Junčji zrezek v poprovi omaki, kroketi, solata, lubenica 

2. Pečene zelenjavne palačinke, velika solata s tunino in jajcem, 

sadni frape 

pecivo 

30. 8. 2021 1. Piščančji paprikaš, makaroni, solata, kislo mleko 

2. Gobov paprikaš, makaroni, solata s tunino, kislo mleko 

rezina žerbo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Služba bolnišnične  prehrane in dietoterapije  

 

Živila/jedi, ki vsebujejo ali lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije in/ali preobčutljivosti, so označene s krepkim tiskom. 
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. Če  jedi ni v katalogu, dobite informacije pri odgovorni osebi Službe bolnišnične prehrane in 
dietoterapije. Navzkrižne kontaminacije z alergeni pri pripravi jedi ni mogoče izključiti. Sadne jedi lahko vsebujejo koščice. 
Ribji fileji lahko vsebujejo kosti. 
 
 
Jedilnike pripravila: Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh. 
Služba bolnišnične prehrane in dietoterapije si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 
OBR BPDOP 75017201 
 

JEDILNIK ZA SOLATE                                                                          AVGUST 2021 
 

                          

1. 8. 2021 Zelena solata z radičem, čičeriko in koruzo, paradižnik 

2. 8. 2021 Zelena solata; grška solata; fižol v solati; stročji fižol v solati; koruza 

3. 8. 2021 
Zelena solata; čičerika v solati s čebulo; zelje v solati; francoska solata 

4. 8. 2021 Zelena solata; kumare v solati; fižol v solati; kitajsko zelje v solati; krompirjeva solata 

5. 8. 2021 Zelena solata; paradižnik; irska solata; krompirjeva solata; kumarice v solati 

6. 8. 2021 Zelena solata; fižol v solati s koruzo in korenjem; zelje v solati; ajdova kaša v solati z 

zelenjavo, sirom in salamo 

7. 8. 2021 
Zelena solata z radičem; paradižnik; fižol 

8.8. 2021 Zelena solata; zelje v solati; rdeča pesa 

9.8. 2021 Zelena solata; cvetača z redkvico v solati; ješprenj s pečeno zelenjavo, tunino in sirom v 

solati; kumarice s kislim mlekom in jogurtom; rdeča pesa 

10. 8. 2021 Zelena solata; rdeča pesa; zelje v solati s krompirjem; stročji fižol z jajcem in čebulo; 

črna redkev v solati 

11. 8. 2021 Zelena solata; soja v solati s cvetačo in porom; testeninska solata z zelenjavo in salamo; 

zelje v solati; rdeča pesa 

12. 8. 2021 Zelena solata; mešana (paradižnik, paprika, kumare); irska solata; fižol v solati; koruza z 

grahom in korenjem v solati 

13. 8. 2021 Zelena solata; rdeča pesa; stročji fižol v solati s paradižnikom; čičerika v solati s koruzo in 

porom; radič z rukolo 

14. 8. 2021 Zelena solata; zelje v solati; čičerika 

15. 8. 2021 Zelena solata; fižol v solati; kitajsko zelje 

16. 8. 2021 Zelena solata; brstični ohrovt v solati s sirom in sezamom; rdeče zelje v solati s krompirjem; 

fižol v solati; cvetača v solati z bučnimi semeni 

17. 8. 2021 Radič s krompirjem; fižol; paradižnik; francoska solata; rdeče zelje v solati 

18. 8. 2021 Zelena solata; kitajsko zelje v solati; parad. s sirom feta in olivami; rdeča pesa; fižol v solati 

19. 8. 2021 Zelena solata; testeninska solata z zelenjavo in salamo; črna redkev v solati; stročji fižol s 

korenjem in čebulo v solati; kumarice v solati z jogurtom in česnom 
20. 8. 2021 Zelena solata; radič s krompirjem; fižol v solati; kumarice v solati; ribana koleraba s sirom, 

semeni in kockami paradižnika v solati 

21. 8. 2021 Zelena solata; rdeča pesa; fižol v solati z jajcem; zelje v solati; cvetača v solati z rdečo redkvico 

22. 8. 2021 Zelena solata; čičerika s koruzo in korenjem; zelje v solati 

23. 8. 2021 Radič v solati; zelje s fižolom v solati; paradižnik 

24. 8. 2021 Zelena solata; kitajsko zelje s krompirjem; paradižnik; testeninska jogurtova solata z zelenjavo; 

stročji fižol v solati 

25. 8. 2021 Zelena solata; radič s krompirjem; kitajsko zelje; ješprenj v solati s paradižnikom, papriko, 

sirom in tunino; krompirjeva solata s kumaricami 

26. 8. 2021 Endivija s krompirjem; stročji fižol s čebulo; kumarice z jogurtom; koruza z gobicami in 

korenjem; črna redkev 

27. 8. 2021 Zelena solata; paradižnik; irska solata; bučkina solata; kaša v solati z zelenjavo in slanino 

28. 8. 2021 Endivija v solati; rdeča pesa; cvetača v solati  

29. 8. 2021 Endivija v solati; zelje v solati; korenje v solati 

30. 8. 2021 Zelena solata; paradižnik; stročji fižol v solati; koleraba s sirom in bučnimi semeni v solati; 

koruza s porom in korenjem v solati 



 
Služba bolnišnične  prehrane in dietoterapije  

 

Živila/jedi, ki vsebujejo ali lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije in/ali preobčutljivosti, so označene s krepkim tiskom. 
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. Če  jedi ni v katalogu, dobite informacije pri odgovorni osebi Službe bolnišnične prehrane in 
dietoterapije. Navzkrižne kontaminacije z alergeni pri pripravi jedi ni mogoče izključiti. Sadne jedi lahko vsebujejo koščice. 
Ribji fileji lahko vsebujejo kosti. 
 
 
Jedilnike pripravila: Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh. 
Služba bolnišnične prehrane in dietoterapije si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 
OBR BPDOP 75017201 
 

                            

DNEVNA PONUDBA SLADIC                                                AVGUST 2021  

 
1. 8. 2021 NEDELJA 

  

2. 8. 2021 rigo janči 

3. 8. 2021 višnjev zavitek 

4. 8. 2021 jagodna šarlota 

5. 8. 2021 torta sacher 

6. 8. 2021 trikrat pečeno pecivo 

7. 8. 2021 SOBOTA 

8. 8. 2021 NEDELJA 

 

9. 8.2021 orehova rulada 

10. 8. 2021 višnjeva kraljevska šarlota 

11. 8. 2021 jogurtova pita 

12. 8. 2021 jabolčni zavitek 

13. 8. 2021 jogurtova strjenka z malinami 

14. 8. 2021 SOBOTA 

15. 8. 2021  NEDELJA 

  

16.8.2021 korenčkova torta s čokolado 

17. 8. 2021 skutni zavitek 

18. 8. 2021 čokoladna rulada 

19. 8.2021 ajdova torta  

20. 8. 2021 kokosove sanje 

21. 8. 2021 SOBOTA 

22. 8. 2021 NEDELJA 

  

23. 8. 2021 jabolčni zavitek 

24. 8. 2021 breskova torta 

25. 8. 2021 rogljič z marmelado 

26. 8. 2021 bela pita 

27. 8. 2021 kremna rezina 

28. 8. 2021 SOBOTA 

29. 8.2021 NEDELJA 

  

30. 8. 2021 rezina žerbo 

 


