
 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK

mesec november

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Torek  sadje segedin golaž  sadni smoothie

beli žganci

mlečna štručka kokosovo pecivo
02.11.2021 LCA probiotični jogurt borovnica

Sreda sadje bučna juha iz hokaido buče  razredčen jabolčni sok (SLP)

sesekljana pečenka   grisini

zeliščni čaj pražen krompir
03.11.2021 polbeli kruh zelena solata z lečo

tunin namaz 

svež korenček

Četrtek bio pirin mlečni zdrob s čokoladnim posipom piščančji paprikaš  zeliščni čaj

hruška široki rezanci  koruzna žemlja

radič v solati
04.11.2021

Petek sadje brokolijeva juha  topla limonada

ocvrt oslič sadna rezina natura 

zeliščni čaj slan krompir
05.11.2021 kruh s krompirjem zelena solata s koruzo

trdo kuhano jajce ali jajčni namaz

ajver
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 november

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) korenčkova juha  sadni smoothie

eko špageti

sadni čaj bolonjska omaka iz eko govejega mletega mesa
08.11.2021 bio ržen kruh zelena solata z lečo

maslo (SLP)

bio marmelada

Torek sadje krompirjev golaž brez mesa jabolko

črno belo pecivo  rezina temnega kruha

polbeli kruh mešan kompot
09.11.2021 bio sadni kefir

Sreda sadje ohrovtova juha razredčen jabolčni sok

mesnozelenjavna lazanja

zeliščni čaj rdeča pesa v solati
10.11.2021 sirova štručka

piščančji šink

sveža solata

Četrtek  bela kava cvetačna juha  zeliščni čaj

 polenta pečen piščanec buhtej (SLP)

 banana mlinci s kislo smetano
11.11.2021 sladko rdeče zelje z jabolko

Petek sadje goveja juha z domačo zakuho LCA probiotični tekoči jogurt

kuhana govedina

zeliščni čaj krompirjev pire
12.11.2021 polbeli kruh kremna špinača

piščančja pašteta brez konzervansov

sveža 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

OB 7.04/01



 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK

mesec november

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) TEDEN TRADICIONALNIH JEDI  zeliščni čaj

Gorenjska  sirova štručka

zeliščni čaj
15.11.2021 koruzni mešani kruh telečja obara

mesnozelenjavni namaz mešan zavitek

razredčen jabolčni sok (SLP)

Torek  sadje Dolenjska sadni smoothie

kakao goveja juha z ribano kašo
16.11.2021 bio ajdova pisana štručka pečenica

rezina sira (SLP)  matevž

svež korenček dušeno kislo zelje

Sreda sadje Štajerska  eko jabolko (SLP)

 rezina temnega kruha

zeliščni čaj pohorski lonec
17.11.2021 koruzna bombeta  narastek iz prosene kaše

kuhan pršut jabolčni kompot

sveža paprika

Četrtek kakao Primorska  topla limonada

kosmiči brez dodanega sladkorja  grisini

hruška pašta fižol
18.11.2021 miške ali fritle

razredčen jabolčni sok (SLP)

Petek Tradicionalni slovenski zajtrk Prekmurje  mandarina

mleko, kruh, maslo, med, jabolko (SLP)

gobova juha z ajdovo kašo
19.11.2021 polbeli kruh (tradicionalna metoda) SLP ciganska pečenka

bio sadni jogurt krompirjev pire

bujta repa

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 november

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) čista zelenjavna juha  topla limonada

mesnozelenjavna rižota  mlečni rogljič z marmelado

sadni čaj rdeča pesa v solati
22.11.2021 kajzerica

piščančja prsa

sveža paprika

Torek  sadje brokolijeva juha  bio jabolko

pečen file orade  rezina mlečnega kruha

kakao krompir v kosih
23.11.2021 skutin žepek (SLP) zelena solata

Sreda sadje porova juha  sadna rezina natura 

piščančji zrezek v gorčični omaki

zeliščni čaj tribarvne testenine (SLP)
24.11.2021 pirin kruh zelena solata s koruzo

sardelin namaz

sveža kumara

Četrtek mlečni riž s čokoladnim posipom čufti v paradižnikovi omaki  zeliščni čaj

banana krompirjev pire  rogljič

sadna zloženka
25.11.2021

Petek sadje korenčkova juha  razredčen jabolčni sok (SLP)

bio goveji trakci v zelenjavni omaki  grisini

pletenka sezam kruhova rezina
26.11.2021 bio probiotični sadni jogurt zeljna solata s fižolom

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 november

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) bučna juha  zeliščni čaj

makaronovo meso  makovka

kakao zelena solata z zeljem
29.11.2021 ovseni kruh razredčen jabolčni sok (SLP)

kisla smetana

borovničeva marmelada

Torek  sadje kisla juha z zelenjavo in žličniki  grški jogurt s sadjem

carski praženec

zeliščni čaj jabolčna čežana
30.11.2021 hot dog štručka

telečja hrenovka (SLP)

ajver

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


