
 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

sadje brokoli juha

makaronovo meso

topla limonada solatni izbor

bio šolski koruzni kruh domač jabolčni sok (SLP)

mesnozelenjavni namaz s čičeriko

sadje (SŠS) korenčkova juha

postrv po Savinjsko

sadni čaj zelenjavni riž

eko pirina bombeta solatni izbor

kuhan pršut

sveža solata

sadje  goveji golaž

gratinirana polenta s papriko in sirom

zeliščni čaj solatni izbor

ajdov kruh bio buhtelj s čokoladnimi zrni

sirni namaz

svež eko korenček

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
SŠS - shema šolskega sadja 
SLP - slovenski lokalni pridelovalci

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

                              JEDILNIK

Sreda

01.02.2017

Petek

03.02.2017

Četrtek

02.02.2017

OB 7.04/01



 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

pirin mlečni zdrob s čokoladnim bučna juha

posipom pečen piščanec

banana zelenjavni kus kus

solatni izbor

sadje spomladanska juha z rdečo lečo

mesnozelenjavna lazanja

zeliščni čaj solatni izbor

kruh z manjšo vsebnostjo soli

kuhano jajce ali jajčni namaz

sveža paprika

PRAZNIK PRAZNIK

sadje (SŠS) porova juha

goveji zrezek v čebulni omaki

sadni čaj kruhova rolada

rženi kruh solatni izbor

kisla smetana

borovničeva marmelada

sadje jota ( SLP)

skutine miške

zeliščni čaj mešan kompot

sezamova pletenka

sir edamec

sveža solata

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
SŠS - shema šolskega sadja 
SLP - slovenski lokalni pridelovalci

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

Petek

Ponedeljek

Torek

07.02.2017

Sreda

08.02.2017

06.02.2017

Četrtek

09.02.2017

10.02.2017

OB 7.04/01



 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadni čaj cvetačna juha

ovseni kruh puranji zezki v smetanovi omaki

tunin namaz njoki

kisla kumarica, sveža paprika solatni izbor

sadje čufti v paradižnikovi omaki

krompirjev pire

mleko (SLP) sadna zloženka

valentinov srček

sadje ričet z eko ješprenjem

skutino pecivo

sadni čaj jabolčni kompot

štručka s sameni

piščančja prsa

sveža solata

sadje (SŠS) gobova juha z bio ajdovo kašo

metuljčki s kozicami

rogljič solatni izbor

sadni grški jogurt čokoladni puding 

sadje zelenjavna juha z ovsenimi kosmiči

svinjski file v gorčični omaki

zeliščni čaj dušen riž

večzrnat kruh solatni izbor

maslo ( SLP)

med

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
SŠS - shema šolskega sadja 
SLP - slovenski lokalni pridelovalci

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

Torek

14.02.2017

Petek

17.02.2017

15.02.2017

Četrtek

16.02.2017

Sreda

13.02.2017

Ponedeljek

OB 7.04/01



 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

POČITNICE POČITNICE

POČITNICE POČITNICE

POČITNICE POČITNICE

POČITNICE POČITNICE

POČITNICE POČITNICE

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
SŠS - shema šolskega sadja 
SLP - slovenski lokalni pridelovalci

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

Sreda

22.02.2017

Četrtek

23.02.2017

Petek

24.02.2017

Ponedeljek

20.02.2017

Torek

21.02.2017

OB 7.04/01



 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

zeliščni čaj čebulna juha

ovseni kruh štajersko kislo zelje (SLP)

hrenovka ( SLP) krompirjev pire

gorčica sadno žitna rezina

sadje pasulj s prekajenim mesom

kokosovo pecivo

kakao domač jabolčni sok (SLP)

pustni krof

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
SŠS - shema šolskega sadja 
SLP - slovenski lokalni pridelovalci

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

Ponedeljek

27.02.2017

Torek

28.02.2017

OB 7.04/01


