
 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

POČITNICE POČITNICE

POČITNICE POČITNICE

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.

                              JEDILNIK

Petek

02.03.2018

Četrtek

01.03.2018

OB 7.04/01



 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

mleko(ŠS) prosena juha s korenjem

polpeti iz bio govejega mletega mesa

sadni čaj  krompirjev pire

polbeli kruh dušena kisla repa

tunin namaz z avokadom

sadje puranja ragu juha z zelenjavo in žličniki

pecivo s sadjem

čokolino mešan kompot

banana

sadje spomladanska juha

temni polžki (SLP) s haše omako

vanilijevo mleko (SLP) solatni izbor

kruh brez aditivov mlečna rezina

sirni namaz

rdeča redkvica

sadje (ŠS) brokolijeva juha iz eko brokolija

dunajski piščančji file

zeliščni čaj dušen kokosov riž

bio pirina žemlja  solatni izbor

kuhan pršut

sveža solata

sadje bučkina juha iz eko bučk

pečen file orade

sadni čaj maslen krompir (SLP)

koruzni kruh korenček v prikuhi

mesnozelenjavni namaz solatni izbor

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.

Petek

Ponedeljek

Torek

06.03.2018

Sreda

07.03.2018

05.03.2018

Četrtek

08.03.2018

09.03.2018

OB 7.04/01



 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

mleko(ŠS) cvetačna juha

mesnozelenjavna musaka

zeliščni čaj solatni izbor

bio kamutova bombeta

sir

eko sveža kumara

sadje česnova juha

goveji zrezki v čebulni omaki

kakao polenta

bio večzrnat kruh solatni izbor

maslo (SLP)

marmelada

sadje fižolova enolončnica

gratinirane palačinke s skuto ( SLP)

sadni čaj jabolčna čežana

hot dog štručka

hrenovka (SLP)

gorčica

sadje (ŠS) bučna juha

piščančji ražnjiči

 bio sadni kefir džuveč riž in bio ajdova kaša

sezamova pletenka solatni izbor

sadje čufti v paradižnikovi omaki ali sarma

krompirjev pire

topla limonada  sadna kupa

kruh s krompirjem

piščančja pašteta brez

konzervansov, kisla paprika

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

13.03.2018

Petek

16.03.2018

14.03.2018

Četrtek

15.03.2018

Sreda

12.03.2018

Ponedeljek

OB 7.04/01



 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

mleko(ŠS) grahova juha

svinjski file v omaki iz suhih sliv

zeliščni čaj široki rezanci

ajdov kruh solatni izbor

maslo

med

 sadje ohrovtova enolončnica

pirin carski praženec z bio skuto

sadni čaj mešan kompot

koruzna bombeta s semeni

piščančja prsa v ovitku

rdeča redkvica

sadje porova juha iz eko pora

štajersko kislo zelje

pirin mlečni zdrob s čokoladnim krompirjev pire

posipom domač jabolčni sok

banana

sadje (ŠS) goveja juha z zakuho

puranji rezanci v smetanovi omaki

zeliščni čaj zapečena prosena kaša z zelenjavo

bio ovseni kruh solatni izbor

sardelin namaz

kisla kumarica

sadje zelenjavna juha z ovsenimi kosmiči

pečena postrv z mandeljni (SLP)

vanilijev jogurt (SLP) kuhan krompir (SLP)

makovka solatni izbor

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.

Sreda

21.03.2018

Četrtek

22.03.2018

Petek

23.03.2018

Ponedeljek

19.03.2018

Torek

20.03.2018

OB 7.04/01



 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

mleko(ŠS) zdrobova juha

svinjska pečenka

topla limonada zeljne krpice

kruh z zmanjšano vsebnostjo soli sadni frape

trdo kuhano jajce

sveža paprika

 sadje kolerabna juha

rižota treh rižev s puranom in zelenjavo

zeliščni čaj solatni izbor

polbeli kruh domač jabolčni sok

skutin namaz z orehi

 sadje goveja juha z zakuho

goveji golaž iz bio govedine

zeliščni čaj tribarvne testenine

bio ovsena bombeta solatni izbor

piščančji šink

sveža solata

sadje (ŠS) korenčkova juha iz eko korenja

sesekljana pečenka z jajčko

kakao krompirjev pire

pirin kruh solatni izbor

kisla smetana (SLP)

borovničeva marmelada

sadje jota brez mesa (SLP)

črno belo pecivo

bio mlečni riž s posipom mešan kompot

banana

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

29.03.2018

Petek

30.03.2018

Ponedeljek

26.03.2018

Torek

27.03.2018

Sreda

28.03.2018

OB 7.04/01


