
 

mesec: januar

Datum Malica Kosilo

PRAZNIK PRAZNIK

sadje korenčkova juha iz bio korenčka

krompirjeva musaka

sadni čaj solatni izbor

mini pizza domač jabolčni sok (SLP)

sadje goveja juha z zakuho

kuhana govedina

kakao matevž

ovseni kruh dušena kisla repa ( SLP)

kisla smetana

borovničeva marmelada

sadje (SŠS) piščančji paprikaš

valvice

zeliščni čaj solatni izbor

eko pirina bombeta jabolčno kakijeva pita

kuhan pršut

sveža solata

sadje porova juha z ajdovo kašo

pečen file ostriža

bela kava maslen krompir s korenčkom

kruh s krompirjem solatni izbor

sirni namaz

črna redkev

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.

03.01.2017

                              JEDILNIK

Ponedeljek

02.01.2017

Sreda

04.01.2017

Petek

06.01.2017

Četrtek

05.01.2017

Torek

OB 7.04/01



 

mesec: januar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

bio mleko kolerabna juha

cornflakes bio goveji trakci v čebulni omaki

banana ocvrtki s sirom

solatni izbor

sadje gobova juha

štajersko kislo zelje (SLP)

sadni čaj krompirjev pire

rženi kruh domač jabolčni sok ( SLP)

ribji namaz

sadje cvetačna juha

pečen piščanec

zeliščni čaj mlinci s kislo smetano

sirova štručka dušeno rdeče zelje

puranja prsa

kisla paprika

sadje (SŠS) česnova kremna juha

ribji polpeti s kosmiči

sadni čaj krompirjeva solata

kruh z manjšo vsebnostjo soli sadno - žitna rezina

jajčni namaz

sadje paštafižol

skutin zavitek

bio mleko vanilija jabolčni 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

10.01.2017

Sreda

11.01.2017

09.01.2017

Četrtek

12.01.2017

13.01.2017

OB 7.04/01



 

mesec: januar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

prosena kaša z vanilijevim pudingom segedin golaž (SLP)

banana beli žganci

jogurtovo pecivo

sadje brokoli juha

špageti s haše omako

zeliščni čaj parmezan

črna kajzerica ( SLP) solatni izbor

puranji šink

kisla kumarica

sadje ričet z eko ješprenjem

pirin kolač z jabolki in orehi

rogljič mešan kompot

probiotični sadni jogurt

sadje (SŠS) korenčkova juha iz bio korenja

puranji zrezek v naravni omaki

sadni čaj pražen krompir

koruzni kruh solatni izbor

mesnozelenjavni namaz s čičeriko

sadje bučkina juha

koruzni svaljki s tunino omako

zeliščni čaj solatni izbor

večzrnat kruh sadna rolada

maslo

marmelada

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

17.01.2017

Petek

20.01.2017

18.01.2017

Četrtek

19.01.2017

Sreda

16.01.2017

Ponedeljek

OB 7.04/01



 

mesec: januar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

pirin mlečni zdrob s čokoladnim primorska jota brez mesa ( SLP)

posipom sladki skutini štruklji ( SLP)

banana jabolčni kompot

 sadje čufti v paradižnikovi omaki

krompirjev pire

topla limonada sadna zloženka

bio kruh koruzni mešani

sardelni namaz

sadje goveja juha z zakuho

svinjska zarebrnica

zeliščni čaj kus kus z zelenjavo

ovseni kruh solatni izbor

bio hrenovka

ajver

sadje (SŠS) bučna juha

rižota z zelenjavo in piščancem

sadni čaj solatni izbor

polbeli kruh mlečna rezina

domače maslo ( SLP)

bio med

sadje zelenjavna juha s proseno kašo

goveji zrezki v ciganski omaki

kakao kodrasti široki rezanci

temni kruh solatni izbor

domača kisla smetana (SLP)

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

25.01.2017

Četrtek

26.01.2017

Petek

27.01.2017

Ponedeljek

23.01.2017

Torek

24.01.2017

OB 7.04/01



 

mesec: januar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

čokoladno mleko goveja juha z zakuho

pirin kruh sesekljani zrezki z ajdovo kašo

skutin namaz z avokadom krompirjev pire

svež bio korenček, kalčki dušeno kislo zelje (SLP)

sadje kisla juha z zelenjavo in žličniki

carski praženec

zeliščni čaj jabolčna čežana

kruh z manjšo vsebnostjo soli

piščančji medaljoni

ajver

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

30.01.2017

Torek

31.01.2017
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