
      DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE           
 

Pripravila: Darinka Brzin, inž.živ. in preh.                                       Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika.  

                                                                                                                                                 ŽELIMO VAM DOBER TEK!   
 

             TEDENSKI JEDILNIK   OD 8.1.2018 DO 14.1.2018 
                              ZA STANOVALCE,  UPORABNIKE POMOČI NA DOMU, ZAPOSLENE IN  ZUNANJE OBISKOVALCE NA SEDEŽU DSO TREBNJE, STARI TRG 63,  8210 TREBNJE  
                      

 PONEDELJEK  
8.1.2018 

 

TOREK 
 9.1.2018 

 

SREDA 
 10.1.2018 

 

ČETRTEK 
 11.1.2018 

 

PETEK 
12.1.2018 

 

SOBOTA 
13.1.2018 

 

NEDELJA 
14.1.2018 

ZAJTRK  
 

po izbiri    
s sezonskim sadjem 
ter topli mlečni 
napitki ali čaj 
 

po izbiri  
s sezonskim sadjem 
ter topli mlečni 
napitki ali čaj 

po izbiri  
s sezonskim sadjem 
ter topli mlečni 
napitki ali čaj 

po izbiri  
s sezonskim sadjem 
ter topli mlečni 
napitki ali čaj 

po izbiri  
s sezonskim sadjem 
ter topli mlečni 
napitki ali čaj 

po izbiri  
s sezonskim sadjem 
ter topli mlečni 
napitki ali čaj 

po izbiri  
s sezonskim sadjem 
ter topli mlečni 
napitki ali čaj 

ALERGENI Mleko, žita, jajca, oreščki Mleko, žita, jajca, oreščki Mleko, žita, jajca, oreščki Mleko, žita, jajca, oreščki Mleko, žita, jajca, oreščki Mleko, žita, jajca, oreščki Mleko, žita, jajca, oreščki 

 

KOSILO  
VAROVALNO 
 
 
SLADKORNO 
ŽOLČNO  
ŽELODČNO 
S SPREMENJENO 
KONSISTENCO 
 
 

 
Gobova  juha, 
paprikaš, skutini 
štruklji solata. 
 
 
 
 
Kostna juha, piščančji 
zrezek, kus kus z 
zelenjavo  solata. 

 
špinačna juha, 
nadevana svinjska 
rebrca, pražen krompir 
z kislim zeljem. 
 
 
 
Špinačna juha, 
nadevana puranja prsa, 
pire  krompir ,repa. 

 
Bograč, kremne 
rezine.  
 
 
 
 
 
Zelenjavna 
enolončnica z ajdovo 
kašo, pecivo s sadjem  

 
Kostna juha z ribano 
kašo, ribji krožnik 
kraljevski krompir, 
solata. 
 
 
 
Kostna juha, dušen 
piščanec v zelenjavni 
omak , pire krompir, 
pesa v solati. 

 
Kolerabina juha, 
tržaški vampi ali 
golaž, popečena 
polenta, solata. 
 
 
 
Kolerabina juha  
dietni golaž, polenta, 
cvetača v solati. 

 
Prežganka, zeljne 
krpice sesekljana 
pečenka, puding. 
 
 
 
 
Dietna prežganka, 
sladko zelje polpet, 
slan krompir, sadni 
puding.   

 
Goveja juha z rezanci  
svinjska pečenka, rizi 
bizi, solata, sladica. 
 
 
 
 
Goveja juha z rezanci  
telečja  pečenka, 
zelenjavni riž, solata, 
sladica. 

ALERGENI Mleko, žita, jajca, oreščki Mleko, žita, jajca, oreščki Mleko, žita, jajca, oreščki Mleko, žita, jajca, oreščki Mleko, žita, jajca, oreščki Mleko, žita, jajca, oreščki Mleko, žita, jajca, oreščki 

 

VEČERJA  
VAROVALNA  
 
 
SLADKORNA 
ŽOLČNA  
ŽELODČNA 
S SPREMENJENO 
KONSISTENCO 
 

 
 
Koruzni žganci z 
ocvirki  napitek ali 
mlečni riž. 
 
 
Enolončnica z zajčjim 
mesom  ali mlečni riž. 

 
 
Kmečka  juha slanino 
višnjev  kompot ali 
mlečni kus  kus. 
 
 
Krompirjeva juha z 
cvetačo in hrenovko 
marelični kompot ali 
mlečni kus kus. 
 

 
 
Hrustovci solata ali 
mlečna  kaša. 
 
 
 
Piščančji ragu kompot  
ali mlečna kaša.  

 
 
Krvavica, kisla repa  
ali mlečni močnik. 
 
 
 
Zeljna juha z mletim 
mesom ,pečeno 
jabolko ali mlečni 
močnik. 

 
 
Puranji  zrezek v 
pivnem testu 
zelenjava v solati ali 
mlečni zdrob. 
 
Pečen zrezek, 
zelenjava v solati ali 
mlečni zdrob. 

 
 
Zdrobov narastek s 
prelivom  ali mlečni 
kosmiči. 
 
 
Mineštrone juha  z 
telečjim mesom, 
marelični kompot ali 
mlečni kosmiči. 

 
 
Boranja, pečeno 
jabolko z marmelado   
ali mlečni zdrob. 
 
 
Puranja juha z 
zelenjavo, jabolčni 
kompot ali mlečni 
zdrob. 

ALERGENI Mleko, žita, jajca, oreščki Mleko, žita, jajca, oreščki Mleko, žita, jajca, oreščki Mleko, žita, jajca, oreščki Mleko, žita, jajca, oreščki  Mleko, žita, jajca, oreščki 

 


