12.1.2015

Navodila za uporabo ee-orodja za
načrtovanje in vrednotenje obrokov na
spletni strani www. solskilonec.si
1. del

Vstopna stran

http://solskilonec.si/?page_id=985

2. Klikni „Vnesi obrok“
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Vnos podatkov obroka (datum, število otrok,
vrsta obroka, vrsta diete)

Izbereš:
1.
2.
3.
4.

Datum obroka
Obrok (vrsto obroka)
Število oseb
Morebitna dieta

Vnos živil/jedi

Začneš z vnašanjem živil, obrokov. Ko
najdete ustrezno živilo oz. jed jo
izberete s klikom.
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Shrani obrok
Ko izberete ustrezna živila
oziroma jedi v obroku
spremenite količine!
Možen je tudi izbris s
klikom na križec.
Po vnosu obroka slednjega
shranite s klikom na ikono
„Shrani“.

Namizje z vnosi obrokov

Po shranitvi obroka se vam izpiše
obrok v naslednji obliki.
V kolikor bi dodali pod isti datum
še ostale dnevne obroke, se bi
vam ti nanizali pod zajtrk, podatki
o energiji in makrohranil pa bi se
ustrezno spremenili.
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Izvozi jedilnik v izpis, uvozi jedilnik v OPKP ali
vnesi nov obrok
S klikom na Ikono
vam program omogoči
možnosti za izvoz jedilnika v
treh različnih izpisih, možno
pa je jedilnik uvoziti v spletni
program OPKP (Odprta
Platforma za klinično
prehrano) in ga nadaljnjo
kopirati, vrednotiti ….
oziroma vnesti nov dnevni
obrok (malico, kosilo, večerjo
…)

Program omogoča 3 možnosti izpisa
1. Izpis obroka/jedilnika z živili in jedmi
2. Izpis obroka/jedilnika s hranili (maščobe, ogljikovi hidrati,
beljakovine in energijska vrednost)
3. Izpis obroka s sestavinami, ki jih kuhinja potrebuje za sestavo
dnevnega jedilnika
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Izpis obroka/jedilnika z živili in jedmi (za spletno
stran šole ali vrtca oziroma oglasno desko)

Izpis obroka/jedilnika s hranili (maščobe, ogljikovi
hidrati, beljakovine in energijska vrednost)
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Izpis obroka s sestavinami, ki jih kuhinja potrebuje
za sestavo dnevnega jedilnika

Na ta način lahko ovrednotite vse vaše dnevne jedilnike, ki jih
pripravljate v vašem vrtcu, šoli oziroma dijaškem domu.
Ko imate enkrat jedilnike prehransko ovrednotene oziroma
vnesene v računalniški program, jih je nato možno preprosto
obdelovati s programom Odprta platforma za klinično prehrano
(www. opkp.si), kjer jih lahko(npr. mesečne jedilnike)
shranjujete, kopirate v drug mesec, izpisujete, delite z ostalimi …
Navodila za obdelavo jedilnikov v OPKP bodo kmalu dosegljive
na našem spletnem portalu.
Spremljajte nas še naprej prek spletne strani
www.solskilonec.si oziroma preko našega Facebook profila
Ne pozabite se naročiti na naše spletne novice na vstopni strani
spletne strani www.solskilonec.si
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Dodatne informacije in pojasnila
• E-mail: solskilonec@nijz.si
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