
 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

sadje korenčkova juha

pečen file postrvi(SLP)

bela kava maslen krompir

bio pirin kruh solatni izbor

kisla smetana

borovničeva marmelada

sadje (SŠS) brokolijeva kremna juha

makaronovo meso

zeliščni čaj solatni izbor

kajzerica mlečna rezina

suhi pršut

sveža paprika

sadje kolerabna juha

ciganska pečenka

sadni čaj dušen riž

ovseni kruh solatni izbor

ribji namaz

kisla kumarica

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

01.03.2017

Petek

03.03.2017

Četrtek

02.03.2017

OB 7.04/01



 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

mlečni zdrob s čok. posipom goveja juha z domačo zakuho

banana kuhana govedina

krompirjev pire

kremna špinača

sadje jota s prekajenim mesom

 skutin zavitek

zeliščni čaj mešan kompot

bio pirina žemlja

puranja prsa

rdeči radič

sadje gobova juha

široki rezanci z dimljenim lososom v

kakao smetanovi omaki

ajdov kruh solatni izbor

sirni namaz

pecivo rožica

sadje (SŠS) prežganka z jajcem

sesekljani zrezki z bio ajdovo kašo (SLP)

sadni cvetačni pire

kruh z zmanjšano vsebnostjo soli solatni izbor

piščančji medaljoni

ajver

sadje grahova kremna juha z arašidi

bio goveji trakovi v zelenjavni omaki

mlečni rogljič skutini štruklji

probiotični sadni jogurt solatni izbor

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

07.03.2017

Sreda

08.03.2017

06.03.2017

Četrtek

09.03.2017

10.03.2017

OB 7.04/01



 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadni čaj porova juha

krompirjev kruh paprikaš s teletino

jajčni namaz riž in pira v prilogi

sveža paprika, rdeča rdkvica solatni izbor

sadje korenčkova juha iz bio korenja

pečen piščanec

kakao zeljne krpice

pletenka s sezamom domač jabolčni sok (SLP)

sir edamec

sveža solata

sadje čufti v paradižnikovi omaki

krompirjev pire

zeliščni čaj sadna zloženka

ovseni kruh

lososov ali sardinin namaz

kisla kumarica

sadje (SŠS) zelenjavna enolončnica

gratinirane pirine palačinke s skuto

zeliščni čaj mešan kompot

bio pirina kajzerica

puranji šink

svež paradižnik

sadje goveja juha z domačo zakuho

njoki s puranjimi rezanci in zelenjavo v   

bio mleko z okusom vanilije smetanovi omaki

rženi kruh solatni izbor

smetanov namaz

svež bio korenček (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.

Torek

14.03.2017

Petek

17.03.2017

15.03.2017

Četrtek

16.03.2017

Sreda

13.03.2017

Ponedeljek

OB 7.04/01



 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

NIZOZEMSKA NIZOZEMSKA

zeliščni čaj grahova kremna juha

štručka s semeni piščančji zrezek

šunka krompir s čebulo in korenjem

sir solatni izbor

SLOVENIJA SLOVENIJA

 sadje kmečke kumare s hrenovko (SLP)

kakao ajdove rezine s smetano

temni kruh domač jabolčni sok

domače maslo (SLP)

domač med (SLP)

GRČIJA GRČIJA

sadje grška juha z lečo

makovka tradicionalna grška musaka

grški jogurt grška solata

ŠPANIJA ŠPANIJA

sadje (SŠS) česnova kremna juha

bela kava paella

maslen rogljiček solatni izbor

ZDRUŽENO KRALJESTVO ZDRUŽENO KRALJESTVO

sadje pretlačena svetla čebulna juha

sadni čaj ocvrta bela riba

toast pečen krompir

maslo tatarska omaka

marmelada solatni izbor

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

22.03.2017

Četrtek

23.03.2017

Petek

24.03.2017

Ponedeljek

20.03.2017

Torek

21.03.2017

OB 7.04/01



 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

mleko zelenjavna juha

žitno sadni kosmiči mesna lazanja

banana solatni izbor

domač jabočni sok (SLP)

sadje pašta fižol

carski praženec

zeliščni čaj jabolčna čežana

koruzni kruh

mesnozelenjavni namaz

sadje bučna juha

sirov kanelon

topla limonada krompirjev pire z bio korenčkom (SLP)

kruh z manjšo vsebnostjo soli solatni izbor

bio hrenovka

gorčica

sadje (SŠS) cvetačna juha

piščančji ražnjiči

kakao kus kus z zelenjavo

bio kamutov kruh solatni izbor

sirni namaz s sončničnimi semeni

sadje zelenjavna juha s proseno kašo

goveji zrezki v čebulni omaki

sadni čaj gratiniran krompir

sirova štručka solatni izbor

kuhan pršut

zelena 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.

Četrtek

30.03.2017

Petek

31.03.2017

Ponedeljek

27.03.2017

Torek

28.03.2017

Sreda

29.03.2017

OB 7.04/01


