
 

mesec: december

Datum Malica Kosilo

sadje (SŠS) gobova enolončnica s krompirjem

ajdov carski praženec z orehi

zeliščni čaj jabolčna čežana

bio ovseni mešani kruh šolski

ribji namaz

kisla kumarica

sadje čebulna juha

mesnozelenjavna lazanja 

kakao solatni izbor

bio kamutova bombeta

sir (SLP)

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.

                              JEDILNIK

01.12.2016

Petek

02.12.2016

Četrtek

OB 7.04/01



 

mesec: december

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

kakao krompirjeva juha z maskarponejem

večzrnat kruh svaljki s pirino moko in pršutom v 

kisla smetana (SLP) smetanovi omaki

borovničeva marmelada solatni izbor

sadje bučna juha

svinjska pečenka

kakao zeljne krpice

miklavžev parkelj domač jabolčni sok

pomaranča

sadje sarma

krompirjev pire

sadni čaj sadje

kruh z manjšo vsebnostjo soli 

lososov namaz

kisla kumarica

sadje (SŠS) prosena juha z bio korenjem ( SLP)

goveji zrezki v čebulni omaki

zeliščni čaj domači skutini štruklji 

bio ajdova bombeta z orehi solatni izbor

kuhan pršut

kisla paprika

sadje kolerabina juha z rižem

polpeti iz osliča in bio čičerike

zeliščni čaj krompirjeva solata

bio kamutova bombeta žitna rezina

sirni namaz

bio 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.

07.12.2016

05.12.2016

Petek

Ponedeljek

Torek

06.12.2016

Sreda

Četrtek

08.12.2016

09.12.2016

OB 7.04/01



 

mesec: december

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

mlečni zdrob s čokoladnim posipom zelenjavna juha

banana pečen piščanec 

mlinci s kislo smetano

dušeno rdeče zelje

sadje brokolijeva juha

špageti iz ponozrnate moke 

zeliščni čaj  bolonjska omaka 

bio koruzno mešano pecivo s posipom solatni izbor

piščančja prsa v ovoju

svež paradižnik

sadje korenčkova juha iz bio korenčka (SLP)

pečenica ( SLP)

mleko krompirjev pire

ržen kruh dušeno kislo zelje s kvinojo

maslo (SLP)

med  (SLP)

sadje (SŠS) pasulj

 gratinirane skutine palačinke

makovka mešan kompot

bio jogurt krepki suhec- aronija

sadje porova juha

postrvin file po tržaško ( SLP)

zeliščni čaj maslen krompir (SLP) 

kruh z manjšo vsebnostjo soli solatni izbor

čičerikin 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.

Torek

13.12.2016

Petek

16.12.2016

14.12.2016

Četrtek

15.12.2016

Sreda

12.12.2016

Ponedeljek

OB 7.04/01



 

mesec: december

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

bela kava goveja juha

ajdov kruh piščančji ražnjiči

skuta z bučnim oljem in semeni đuveč riž

sveža paprika, rdeča redkvica solatni izbor

sadje bograč iz bio govejega mesa

jabolčna krostata

zeliščni čaj  domač božični sok

hot dog štručka  

telečje hrenovke ( SLP)

gorčica 

sadje cvetačna juha

štefani pečenka z ajdovo kašo

rogljič krompirjev pire

vanilijev jogurt dušena kisla repa

sadje (SŠS) ričet s čičeriko

rezanci z orehi

sadni čaj  jabolčna čežana

bio ovseni mešani kruh šolski

trdo kuhano jajce

eko kislo zelje

sadje goveja juha

dunajski zrezek

zeliščni čaj francoska solata s proseno kašo

sirova štručka potica

suh pršut

sveža paprika

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

21.12.2016

Četrtek

22.12.2016

Petek

23.12.2016

Ponedeljek

19.12.2016

Torek

20.12.2016

OB 7.04/01


