
 

mesec: november

Datum Malica Kosilo

mleko (ŠS) goveja juha s fritati

svinjska pečenka

zeliščni čaj zeljne (SLP) krpice

kruh z zmanjšano vsebnostjo soli domač jabolčni sok ( SLP)

maslo

marmelada

sadje špinačna juha

makaronovo meso

sadni čaj solatni izbor

hot dog štručka

hrenovka

gorčica

sadje prežganka

goveji zrezek v čebulni omaki

kakao kruhova rolada

bio pirin kruh solatni izbor

bio skutin namaz

svež korenček (SLP)

sadje (ŠS) gobova enolončnica

gratinirane skutine (SLP) palačinke

sadni čaj jabolčni kompot

temna žemlja

piščančji šink

sveža paprika (SLP)

sadje juha iz hokaido buče in bučnimi semeni(SLP)

pečen piščanec

probiotični sadni jogurt mlinci s kislo smetano

koruzni kosmiči dušeno rdeče zelje

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
ŠS - šolska shema
SLP - slovenski lokalni pridelovalci
Izdelek izbrane kakovosti

Odgovorna oseba: Lidija Pišek, dipl.san.ing.

Torek

Četrtek

09.11.2017

07.11.2017

                              JEDILNIK

Ponedeljek

06.11.2017

Sreda

08.11.2017

Petek

10.11.2017

OB 7.04/01



 

mesec: november

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

mleko (ŠS) korenčkova juha

 sesekljan zrezek

zeliščni čaj  krompirjev pire

kruh s krompirjem kremna špinača

ribji namaz z avokadom

sadje  piščančji paprikaš

široki rezanci

sadni čaj solatni izbor

sirova štručka mlečna rezina

puranja prsa

kisla kumarica (SLP)

sadje porova juha

svinjski zrezek po dunajsko

tekoči jogurt vanilija (SLP) rizi bizi

mlečni rogljič solatni izbor

sadje (ŠS) ričet (SLP) s prekajenim mesom

 skutin zavitek

zeliščni čaj  mešan kompot

pirin kruh

jajčni namaz

sveža paprika

Tradicionalni slovenski zajtrk zelenjavna juha

mleko, kruh, maslo, med, jabolko file postrvi (SLP)

cvetačni pire

zeliščni čaj solatni izbor

bio buhtelj

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
ŠS - šolska shema 
SLP - slovenski lokalni pridelovalci
Izdelek izbrane kakovosti

Odgovorna oseba: Lidija Pišek, dipl.san.ing.

Četrtek

16.11.2017

17.11.2017

Torek

14.11.2017

Sreda

15.11.2017

13.11.2017

Petek

Ponedeljek

OB 7.04/01



 

mesec: november

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

mleko (ŠS) kolerabina juha z ajdovo kašo (SLP)

dušen piščančji zrezek

zeliščni čaj zelenjavni riž

večzrnat kruh solatni izbor

sardinin namaz

 sadje bučkina juha

štefani pečenka

kakao matevž

kamutova bombetka dušena kisla repa (SLP)

sir ( SLP)

črna redkev (SLP)

sadje cvetačna juha

mesnozelenjavna lazanja

zeliščni čaj solatni izbor

kruh z zmanjšano vsebnostjo soli

piščančja pašteta brez konzervansov

kislo zelje (SLP)

sadje (ŠS)  jota (SLP) s prekajenim mesom

skutine miške

sadni čaj kompot

sezamova pletenka

kuhan pršut

kisla paprika

sadje česnova kremna juha

paniran oslič

kakao maslen krompir v kosih s korenčkom (SLP) 

bio ovseni kruh solatni izbor

domača kisla smetana (SLP)

borovničeva marmelada

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
ŠS - šolska shema
SLP - slovenski lokalni pridelovalci
Izdelek izbrane kakovosti

Odgovorna oseba: Lidija Pišek, dipl.san.ing.

20.11.2017

Ponedeljek

Torek

21.11.2017

Petek

24.11.2017

22.11.2017

Četrtek

23.11.2017

Sreda

OB 7.04/01



 

mesec: november

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

mleko (ŠS) segedin golaž

polenta

zeliščni čaj marmorni kolač

koruzni kruh

mesnozelenjavni namaz

 sadje zelenjavna enolončnica

sladki skutin štrukelj ( SLP)

bio pirina bombetka jabolčni kompot

bio sadni kefir

sadje brokolijeva kremna juha

gratinirani krompirjevi svaljki s sirom in 

zeliščni čaj pisano zelenjavo

polbeli kruh solatni izbor

piščančji medaljoni

ajver

sadje (ŠS) čufti v paradižnikovi omaki

krompirjev pire

kakao sadna zloženka

ajdov kruh

viki krema

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
ŠS - šolska shema 
SLP - slovenski lokalni pridelovalci
Izdelek izbrane kakovosti

Odgovorna oseba: Lidija Pišek, dipl.san.ing.

Ponedeljek

27.11.2017

Torek

28.11.2017

Sreda

29.11.2017

Četrtek

30.11.2017

OB 7.04/01


