
 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK

mesec maj

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Sreda PRAZNIK PRAZNIK

01.05.2019

Četrtek PRAZNIK PRAZNIK

02.05.2019

Petek POUKA PROST DAN POUKA PROST DAN

03.05.2019

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

OB 7.04/01



 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK

mesec maj

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) cvetačna juha   jabolčni krhlji

makaronovo meso

zeliščni čaj solatni izbor
06.05.2019 bio proseni mešani kruh

ribji namaz

rdeča redkvica

Torek sadje kropirjev golaž s hrenovko  sadni smoothie

cmoki s slivovim nadevom

bombeta koruzna s sirom in bučnimi semeni (SLP) mešan kompot
07.05.2019 bio sadni jogurt

Sreda sadje Jedilnik II. OŠ Žalec  sezonsko sadje

dunajski zrezek  grisini

kakao dušen riž s šparglji
08.05.2019 kruh s krompirjem solatni izbor

maslo (SLP) razredčen jabolčni sok (SLP)

 med

Četrtek pirin mlečni zdrob s čokoladnim posipom korenčkova juha iz bio korenja  zeliščni čaj

banana gratinirane testenine s šunko in porom  graham žemlja

solatni izbor
09.05.2019

Petek sadje koromačeva juha  LCA tekoči jogurt brez dodanega sladkorja

mesni polpeti z ajdovo kašo

zeliščni čaj krompirjev pire
10.05.2019 temna žemlja solatni izbor (SLP)

puranja šunka

list zelene solate
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
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Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK

mesec maj

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) PREKMURJE topla limonada

 rogljič

zeliščni čaj bograč
13.05.2019 koruzni kruh retaši (zavitek)

mesnozelenjavni namaz razredčen eko jabolčni sok (SLP)

Torek  sadje DOLENJSKA  zeliščni čaj

 grisini

sadni čaj ječmenka
14.05.2019 hot dog štručka šmorn

bio piščančja hrenovka jabolčna čežana

ajver

Sreda sadje ŠTAJERSKA sadni smoothie

zeliščni čaj goveja juha z domačo zakuho
15.05.2019 temni kruh kuhana govedina

kisla smetana (SLP) krompirjev pire

borovničeva marmelada  kumarčni zos

Četrtek bio mleko PRIMORSKA  sezonsko sadje

koruzni kosmiči  kakavovi keksi

banana špargljeva juha (šparglji SLP)
16.05.2019 bio špageti s carbonara omako

 solatni izbor

Petek sadje GORENJSKA  sadni jogurt

zeliščni čaj  fižolovc (juha)
17.05.2019 kruh z manjšo vsebnostjo soli visoška pečenka

jajčni namaz pražen krompir

solatni izbor

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
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Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK

mesec maj

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) korenčkova juha iz bio korenja  grški sadni jogurt (SLP)

mesnozelenjavna lazanja

topla limonada solatni izbor
20.05.2019 koruzni kruh

tunin namaz

sveža paprika

Torek sadje zelenjavna kremna juha s kroglicami  sadni smoothie

pečen piščanec

makovka kus kus z zelenjavo
21.05.2019 LCA jogurt brez dodanega sladkorja solatni izbor

Sreda sadje Jedilnik II. OŠ Žalec  banana

čufti v paradižnikovi omaki  grisini

sadni čaj krompirjev pire
22.05.2019 sirova štručka sadna zloženka

kuhan pršut

list zelene solate

Četrtek mlečna prosena kaša s čok.posipom pašta fižol  topla limonada

suhi jabolčni krhlji gratinirane skutine palačinke  rogljič

mešan kompot
23.05.2019

Petek sadje goveja juha z ribano kašo  eko jabolko

goveji trakci v ciganski omaki

zeliščni čaj pirini svaljki
24.05.2019 rženi kruh solatni izbor

trdo kuhano jajce

ajver

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
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Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK

mesec maj

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) korenčkova juha iz bio korenja  topla limonada

pečen file orade v koruzni moki  rogljič z marmelado

zeliščni čaj krompir v kosih
27.05.2019 kajzerica solatni izbor

piščančje prsi

sveža paprika

Torek  sadje zeljna enolončnica  oki doki jogurt z vanilijo

rižev narastek s proseno kašo in sadnim prelivom  rezina ajdovega kruha

kakao razredčen jabolčni sok (SLP)
28.05.2019  bio ovseni kruh

maslo (SLP)

marmelada

Sreda sadje bučkina kremna juha  sadni smoothie

svinjski zrezki v gorčični omaki

sadni čaj krompirjev pire
29.05.2019 bio kamutova bombetka solatni izbor

rezina sira

sveža kumata

Četrtek bio mleko špargljeva juha (šparglji SLP)  sadni čaj

polenta piščančja nabodala z zelenjavo  bio sladka školjka z jabolčnim nadevom

banana rizi bizi
30.05.2019 solatni izbor

Petek sadje čebulna juha  vanilijevo mleko (SLP)

polnozrnati špageti

zeliščni čaj bolonjska omaka
31.05.2019 kruh brez aditivov solatni izbor

bio junčja pašteta

svež paradižnik

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
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