JЕЛОВНИК
18.01.–22. јануар 2021. године
Доручак

Ужина

Ручак

Сендвич са јунећом
печеницом и киселом
павлаком, млеко

Овсени колач са ананасом,
чај са лимуном

Јунећа крем чорба, тестенина са сиром
запечена јајима, купус салата, мандарина

Колач:брашно
пшенично,
интегрално пшенично брашно,
овсене пахуљице, јаја, јогурт,
уље, компот од ананаса, шећер
кристал, цимет, прашак за
пециво

Чорба: јунећа плећка, шаргарепа, целер,
першун,
пашканат,
карфиол
смрзнути,
кромпир, грашак смрзнути, кукуруз шећерац
смрзнути, брашно пшенично, уље, јаја, павлака
кисела, лук црни, со, першун лист, зачин јелу,
вода, овсене пахуљице
Тестенина: тестенина, уље, млеко, сир фета,
јаја, со
Салата: купус свеж, јабуково сирће, маслиново
уље, со

Дани

јунећа
кисела

Млеко

Чај: дробљени шипак, шећер,
лимун, вода

Мандарина

Понедељак
18. 01. 2021.

Сендвич:
печеница,
павлака, хлеб

Ужина

Мандарина
Грашак са јунећим месом, цвекла салата хлеб,
поморанџа

Намаз: Мармелада од
шипка, маслац

Погачице:
пшенично
интегрално брашно, пшенично
брашно,
јаја,
фета
сир,
маргарин стони, маст свињска,
прашак за пециво, со, семенке
бундеве, семенке сунцокрета,
сусам
Јогурт

Вариво: грашак смрзнути, кукуруз шећерац
смрзнут, лук црни, лук бели, шаргарепа,
кромпир, уље, брашно пшенично, парадајз
пире, зачин јелу, мирођија, алева паприка, вода,
со, јунећи бут и плећка
Салата: цвекла конзервисана
Хлеб
Поморанџа

Намаз са качкаваљем
хлеб, какао

Плазма кекс , сок поморанџа

Рестован кромпир, печени пилећи батак,
краставац кисели, хлеб, поморанџа

Намаз: качкаваљ, крем
сир, павлака кисела,
сусам

Плазма кекс

Рестован кромпир: кромпир, црни лук, уље,
алева паприка, со

Хлеб
Млеко

Сок поморанџа

Хлеб

Салата: краставац кисели

Какао: млеко, какао,
шећер
Попара са сиром, млеко
Попара: хлеб, сир фета,
уље, маслац, вода, со

Хлеб
Поморанџа
Бухтла са џемом и сувим
шљивама , лимунада

Јунећа супа, мусака од карфиола са јунећим
месом, кисело млеко, хлеб, мандарина
Супа: јунеће месо за супу, шаргарепа, целер,
першун, пашканат, уље, фида, лук црни, со,
першун лист, зачин јелу, вода
Мусака: карфиол смрзнути, лук црни,
шаргарепа, јунећи
бут и плећка, пиринач
глазирани, уље, млеко, јаје, зачин јелу, со
Кисело млеко
Хлеб
Мандарина

Сардина, крем сир, јаје,
хлеб, јогурт

Пудинг од чоколаде

Шарено вариво са јунећим
паприка, хлеб, банана

Доручак: јаје, крем, сир,
лук црни, сардина у
уљу, со

Пудинг: пудинг ванила, млеко,
шећер,маслац, црна чоколада

Вариво: кромпир, грашак смрзнут, шаргарепа,
кукуруз шећерац смрзнут, уље, брашно
пшенично, лук црни, со, алева паприка, зачин
јелу, першун лист, вода, јунећи бут и плећка

Јогурт

месом, кисела

Салата: Кисела паприка
Хлеб
Банана

Јеловник саставили Сарадници за исхрану , Нутриционисти - дијететичари:
Свјетлана Бијанац, Јадранка Глушац, Јасна Ивић Папић и Нада Михаиловић

Банана

Петак
22. 01. 2021.

Лимунада: лимун, шећер, вода

Хлеб

Мандарина

Четвртак
21. 01. 2021.

Бухтла: брашно пшенично,
интегрално пшенично брашно,
млеко,шећер кристал, квасац,
уље сунцокретово, џем од
шљива, плазма кекс, суве
шљиве, јаја, шећер у праху,
шећер ванила

Млеко

Печени пилећи батак

Поморанџа

Среда
20. 01. 2021.

Интегралне
погачице
са
сиром и сeменкама, јогурт

Помранџа

Уторак
19. 01. 2021.

Мармелада од шипка,
маслац, хлеб, млеко

