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Доручак Ужина Ручак

Садржај



Доручак



Намаз са рибом

1 конзерва рибе ( туњевина, сардина, скуша)

1 ком јаје барено

50г крем сира (пола чашице)

црни лук, со и першун лист  по укусу

Све састојке добро измешати и мазати на хлеб.

ДОРУЧАК

Једна порција



Млечни намаз 
са сусамом
1 ком јаје барено

75г крем сир

10г сусама (печеног)

со по жељи

Све састојке  измешати и мазати на хлеб. 

Намаз можете обогатити свежим поврћем 

које сте претходно добро опрали

ДОРУЧАК

Пет порција



Намаз са јајима

2 комада јаје барено

60г киселе павлаке

80г крем сира

со по жељи

Обарити јаја, охладити, исецкати ситно 

и помешати са крем сиром и киселом павлаком. 

Припремљен намаз мазати на хлеб.

ДОРУЧАК

Десет порција



Пикантни намаз
120г прашке шунке

120г крем сира

5г црног лука

5г парадајз пиреа

со по жељи

Исецкати прашку шунку на ситне коцкице или у 

сецкалици, додати крем сир, исецкани црни лук, 

парадајз пире и со. Све заједно помешати, умутити  

и премаз је готов. Спреман за мазање на хлеб.

ДОРУЧАК

Десет порција



Качамак са сиром
175г кукурузног брашна (палента)

25мл уља

100г фета сира

вода

Со

Сипати воду, со и уље да проври у посуди. 

Додати фета сир и на крају паленту уз стално мешање на 

тихој ватри док се оброк сасвим не скува и буде спреман 

за сервирање. Служити топло уз млеко или  јогурт.

ДОРУЧАК

Пет порција



Премаз са шунком, 
павлаком и јајима
50г прашке шунке

1 комад јаје барено

50г киселе павлаке

со

Јаје обарити, охлдити, ољуштити, исецкати и помешати 

са исецканом пршком шунком и киселом павлаком. 

посолити по жељи уколико је потребно 

и мазати на хлеб или тортиљу.

ДОРУЧАК

Пет порција



Ужина



Просо на млеку
200мл млека

2,5г маслаца

3 г сувог воћа(суво грожђе, кајсије)

12г шећера

20г проса

Просо кувати на млеку са осталим 

састојцима док не омекша. 

УЖИНА

Једна порција



Колач са шаргарепом

300г брашна

5 ком јаја

300г шећера

400г нарендане свеже шарарепе

1 кесица прашка за пециво

140 мл уља

10 г цимета

УЖИНА

Плех 25x25cm



Припрема колача 
са шаргарепом

Јаја мутити са шећером, додати брашно и прашак 

за пециво, цимет, затим уље. Са варјачом измешати 

шаргарепу са тестом. Сипати у намазан плех и пећи. 

Посути са шећером у праху или премазати џем.

УЖИНА



Колач са маком
250г пшеничног брашна

200мл мека

120мл уља

100г млевеног мака(мак смеша)

150г шећера

1 прашак за пециво

Умутити прво течне, затим суве састојке. Када све 

пажљиво помешате сипати у подмазан плех и пећи. 

Колач сећи на коцке и служити. 

УЖИНА

Десет порција



Какао колач
180г пшеничног брашна

200мл јогурта

50мл уља

180г шећера

20г какао праха

30г сувог грожђа

1 прашак за пециво

1 кашичица соде бикарбоне

прелив: 50г чоколаде за кување и 20мл уља

УЖИНА

Десет порција



Припрема какао колача

Умутити прво течне, затим суве састојке. Када све 

пажљиво помешате сипати у подмазан плех и пећи. 

Печен колач прелити са преливом. 

Колач сећи на коцке и служити. 

УЖИНА



Интегрална кифла са 
семенкама
500г брашна

250г интегралног брашна

1 ком јаје

80 мл млека

20г шећера

соли

15г квасца

400-600мл топле воде

УЖИНА

20 комада



Припрема интегралне 
кифле са семенкама

У загрејано млеко у које сте сипали шећер, ставити 

квасац да се активира. У пластичној чинији измешати 

суве састојке, те додати млеко са квасцем. Месити тесто 

и полако додајете воду док се недобије жељена густина. 

Месити док се не добије уједначена маса. Оставити да се 

дигне. Након тога разделити масу на два дела и оставите 

да се поново дигне. Након тога разваљајте 20 кифлица. 

премажите кифлице јајетом и поспите семенкама, 

сусамом, бундевом или сунцокретом.

УЖИНА



Проја са сиром
150г пшеничног брашна

150г кукурузног брашна

2 ком јаја

150мл млека

100мл јогурта

150г сира фета

90мл уља

1 прашак за пециво

50мл минералне воде

со

УЖИНА

Десет порција



Припрема проје са сиром

Умутити јаја, млеко, уље, газирану воду, со, јогурт.

Затим додати кукурузно и пшенично брашно помешано 

са прашком за пециво. У комплетну масу додати сир 

фету, измешати и сипати у подмазан плех или калупе 

за пројице и пећи.

УЖИНА



Мини пица 
300г пшеничног брашна

10г шећера

50мл млека

30мл уља

40г квасца

со

надев:

100г прашке шунке, 50г фета сира, 50г качкаваља,

30г парадајз пиреа и 6г оригана

УЖИНА

Десет порција



Припрема мини пице

Умесити тесто за мини пицу и оставити да ферментише 

30минута. За то време припремити надев. Развити тесто 

као за штрудлу, премазати надев, уролати и сећи на 

једнаке ролнице. Ролнице оставити 15минута у плеху 

и пећи у претходно загрејаној рерни.

УЖИНА



Ручак



Мусака од 
шаргарепе 
250г меса

650г шаргарепе

35г пиринча

1-2  ком јаја

200мл млека

35мл уља

50г  лука

РУЧАК

Десет порција



Припрема мусаке
од шаргарепе

Месо продинстати на луку, шаргарепу благо обарити. 

измутити млеко и јаја. Слагати мусаку, шргарепе, месо, 

пиринач, шаргарепа и све залити млеком и јајаима.

РУЧАК



Шарено вариво
500г меса

1кг кромпира (бруто)

250г грашка

250г шарагрепе

30г кукуруза

70мл уља

20г брашна

70г лука

РУЧАК

Десет порција



Припрема шареног варива

Додати со и першунов лист по укусу. 

На луку продинстати месо, кратко динстати 

и додати поврће. Зачинити по жељи.

РУЧАК



Интегрални пиринач 
са поврћем
150г интегралног пиринча

50г шаргарепе

35г лук

35мл уље

25г грашка

25г бораније

15г кукуруза

со и першунов лист

РУЧАК

Пет порција



Припрема интегралног 
пиринча са поврћем

Динстати поврће на луку, додати пиринач и наставити 

динстање уз стално додавање воде и мешање. 

Може се сервирати уз печено месо или рибу.

РУЧАК



Парадајз чорба

15мл уља сунцокретовог

50г парадајз пиреа

25г овсених пахуљица

зачин јелу

со

першунов ллист

вода

РУЧАК

Пет оброка



Припрема парадајз чорбе

У воду сипати уље, парадајз пире, када прокључа додати 

со, зачин јелу, овсене пахуљице и на крају першун лист. 

чорба је готова када су овсене пахуљице куване.

РУЧАК



Француски кромпир
1 кг кромпира

200мл млека

2 ком јаја

35мл уља

со

зачин јелу

Кромпир обарити исецкан на колутиће, и ређати у плех. 

Од осталих састојака припремити прелив и прелити  

преко кромпир. пећи у рерни.

РУЧАК

Пет оброка



Вариво од кеља
300г свињског меса

700г кеља

200г кромпира

35г црног лука

5г белог лука

50г шаргарепе

30мл уља

зачин јелу, алева паприка, 

першунов лист, со

10г брашна

РУЧАК

Пет оброка



Припрема варива од кеља

Издинстати лук црни са шаргарепом на уљу, додати 

месо исечено на ситне коцкице. када се све продинста, 

додати ситно исечен или изрендан кељ и кромпир и 

налити воду. Пред сам крај кувања додати зачине 

и бели лук. служити топло.

РУЧАК



Вариво од тиквица
300г пилећег белог меса

900г тиквица

35г црног лука

50г шаргарепе

35мл уља

25г глазираног пиринча

10г брашна

зачин јелу

мирођија, со

вода

РУЧАК

Пет оброка



Припрема варива од тиквица

Издинстати лук црни са шаргарепом на уљу, додати 

месо исечено на ситне коцкице. када се све продинста, 

додати ситно исечене тиквице и  пиринач. налити воду. 

Пред сам крај кувања додати зачине. Служити топло, 

уз ово јело се служи кисело млеко или кисела павлака.

РУЧАК



Пилеће бело месо
у бешамел сосу
300г пилећег белог меса

35мл уља

50г брашна

200мл млека

5г белог лука

зачин јелу

мирођија, со

вода

РУЧАК

Пет оброка



Припрема пилећег белог 
меса у бешамел сосу

Посебно обарити пилеће месо, охладити и искидати 

на кончиће. У међувремену припремити бешамел сос од 

сталих састојака. У бешамел додати бело пилеће месо да 

се још додатно кува, ставити зачине. Сос се служи уз 

пире кромпир.

РУЧАК



Кромпир пире
1кг кромпира

200мл млека

25г маслаца

со

Скувати кромпир, изгњечити, 

додати млеко и маслац, посолити. 

Све измутити миксером и пире је спрман.

РУЧАК

Пет оброка



Фаширана шницла
300г јунећег меса

25г црног лука

25г хлеба

50г шаргарепе

15г уља

5г белог лука

1 ком јаје

со

зачин јелу

першунов лист

РУЧАК

Пет оброка



Припрема фаширане шницле

Самлети месо. посебно издинстати н уљу исецкан бели и 

црни лук, рендану шаргарепу и када се прохлади додати 

месу. У смесу додати јаје и претходно потопљен хлеб. 

Све заједно добро сјединити, зачинити и формирати 

фаширане шницле. Шницле пећи у рерни на пек папиру.

РУЧАК



Спанаћ пире
спанаћ 550г спанаћа

35г брашна

40мл уља

200мл млека

5г белог лука

25г глазираног пиринча

со, зачин јелу

На уљу издинстати лук и брашно, додати спанаћ, млеко 

и пиринач, пред крај кувања додати со и зачин јелу.

РУЧАК

Пет оброка



Јасна 
Ивић Папић
Нутрициониста –

Дијететичар

Нада
Михаиловић

Нутрициониста –
Дијететичар

Свјетлана
Бијанац

Нутрициониста –
Дијететичар

Јадранка
Глушац

Нутрициониста –
Дијететичар

Сарадници
за исхрану




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44

