JЕЛОВНИК
25. – 29. Maj 2015. године
Дани

Сендвич са шунком
и павлаком, млеко
Сендвич: шунка пра
шка, павлака ки
села, хлеб
Млеко

Обланда са кексом,
кокосом и чоколадом,
чај
Обланда: обланда, ма
ргарин
стони/маслац,
кокос брашно, вода,
чоколада за кување,
шећер кристал, кекс
обогаћен гвожђем
Чај: дробљени шипак,
шећер, вода

Крем сир, хлеб, чај
Крем сир
Хлеб
Чај: дробљени ши
пак, шећер, вода

Интегрални
кекс, јогурт
Интегрални
кекс
Јогурт

Јунећа чорба, тестенина са сиром
запечена јајима, трешња
Чорба: јунећа плећка, шаргарепа, це
лер, першун, пашканат, карфиол
смрзнути, кромпир, грашак смрзнути,
кукуруз шећерац смрзнути, брашно
пшенично, уље, јаја, млеко, лук црни,
со, першун лист, зачин јелу, вода,
овсене пахуљице
Тестенина: тестенина, уље, млеко, сир
фета, јаја, со
Трешња
Гулаш са јунећим месом, кромпир
пире, зелена салата, хлеб, трешња
Гулаш: јунећи бут и плећка, лук црни,
шаргарепа, уље, брашно пшенично,
алева паприка, со, зачин јелу, першун
лист, вода
Пире: кромпир, млеко, со, уље, вода
Зелена салата: зелена салата, уље,
сирће јабуково, со
Хлеб
Трешња
Вариво од свежег купуса са свињским
месом, хлеб, трешња
Вариво: купус свеж, лук црни, ша
ргарепа, уље, брашно пшенично,
свињски бут и плећка, зачин јелу, со,
алева паприка, першун лист, вода
Хлеб
Трешња

Качамак са сиром,
млеко
Качамак: кукурузно
брашно
(палента),
уље, сир фета, со,
вода
Млеко

слани
слани

Лења пита са јабукама,
чај
Пита: брашно пшени
чно, брашно пшенично
интегрално, маст сви
њска,
шећер,
јаја,
прашак
за
пециво,
јабука, гриз пшенични,
шећер
прах,
шећер
ванила, цимет
Чај: дробљени шипак,
шећер, вода
Мед, маслац, хлеб, Мини пица, јогурт
Пица: брашно пшени
млеко
Намаз: мед лива чно, шећер, млеко, со,
дски, маслац
уље, квасац, сувомесна
ти производи, сир фета,
Хлеб
оригано, парадајз пире
Млеко
Јогурт

Ужина

Трешња

Среда
27. 05. 2015.

Ручак

Трешња

Уторак
26. 05. 2015.

Ужина

Трешња

Понедељак
25. 05. 2015.

Доручак

Трешња

Четвртак
28. 05. 2015.

Интегрални пиринач са поврћем,
панирани
печени
ослић, купус
салата, хлеб, трешња
Пиринач:
пиринач
интегрални,
шаргарепа, лук црни, уље, грашак
смрзнут, боранија смрзнута, кукуруз
шећерац смрзнут, со, зачин јелу,
першун лист
Печени панирани ослић: филет
ослић, вода, брашно (од пшенице и
пиринча), биљно уље, со, протеински
прах од кокошијих јаја, сенф
Купус салата: купус свеж, уље, сирће
јабуково, со
Хлеб
Трешња
Намаз са јајима, Пудинг од ваниле
Вариво од грашка са пилећим батаци
хлеб, какао
Пудинг: пудинг ванила, ма, зелена салата, хлеб, трешња
Вариво: грашак смрзнути, лук црни,
Намаз: јаје, павлака млеко, шећер
кромпир, лук бели, шаргарепа, уље,
кисела, сир крем, со
брашно пшенично, зачин јелу, алева
Хлеб
паприка, вода, со, пилећи батаци,
Какао: млеко, какао,
мирођија
шећер
Зелена салата: зелена салата, уље,
сирће јабуково, со
Хлеб
Трешња
Јеловник саставили сарадници за исхрану: Нада Михаиловић, Јасна Ивић, Љепша Жегарац и Јадранка Глушац
нутриционисти -дијететичари
Трешња

Петак
29. 05. 2015.

