
 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK
mesec februar

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Sreda ZIMSKE POČITNICE ZIMSKE POČITNICE ZIMSKE POČITNICE

01.02.2023

Četrtek

02.02.2023

Petek

03.02.2023

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 (IK)

OB 7.04/01



 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK
mesec februar

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) cvetačna juha s kus kusom razredčen jabolčni sok 

svinjska pečenka makovka

kakao rizi bizi
06.02.2023 ovseni kruh solatni izbor

kisla smetana (IK) 

borovničeva marmelada

Torek sadje vipavska jota (EKO repa) jabolko (SLP)

skutino pecivo prepečenec

zeliščni čaj mešan kompot
07.02.2023 kajzerica

piščančja prsa (IK)

kisla kumarica

Sreda PREŠERNOV DAN PREŠERNOV DAN PREŠERNOV DAN

08.02.2023

Četrtek bio pirin mlečni zdrob s čokoladnim posipom goveja juha z rezanci  zeliščni čaj

suho sadje pečen piščanec temna žemlja

mlinci
09.02.2023 solatni izbor

Petek sadje čufti v paradižnikovi omaki LCA sadni jogurt (IK)

krompirjev pire rezina polbelega kruha

zeliščni čaj sadna zloženka
10.02.2023 rženi kruh

tunin namaz

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 (IK)

OB 7.04/01



 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK
mesec februar

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) piščančji paprikaš  sadni smoothie

tribarvne testenine (SLP)

sadni čaj zelena solata
13.02.2023 hot dog štručka marmorni kolač

bio telečja hrenovka

gorčica

Torek  sadje kremna brokolijeva juha z zlatimi kroglicami  sadna skuta (IK)

sesekljana pečenka z ajdovo kašo  rezina polbelega kruha

kakao krompirjev pire
14.02.2023 bio srček solatni izbor

Sreda sadje ričet (bio ješprenj) mandarina

jabolčna pita rezina rženega kruha

zeliščni čaj razredčen jabolčni sok (SLP)
15.02.2023 koruzna žemlja

rezina sira (IK)

sveža paprika

Četrtek mleko ohrovtova juha  zeliščni čaj

koruzni kosmiči mesnozelenjavna rižota  sadnožitna rezina

banana solatni izbor
16.02.2023

Petek sadje gobova juha  razredčen jabolčni sok

file postrvi (SLP)  bio bananin mufin

zeliščni čaj krompir v kosih
17.02.2023 bio kmečki kruh zelenjavni mix

sirni namaz solatni izbor

svež korenček

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 (IK)

OB 7.04/01



 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK
mesec februar

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) segedin golaž (zelje SLP)  bio kefir (SLP)

beli žganci

topla limonada hitro pecivo
20.02.2023 rženi kruh razredčen jabolčni sok (SLP)

piščančji medaljoni (IK)

ajver

Torek  sadje brokoli juha s kus kusom  jabolko (SLP)

bio špageti  rezina koruznega kruha

kakao bolonjska omaka (eko mleto meso)
21.02.2023 pustni krof solatni izbor

Sreda sadje zeljna enolončnica z bio proseno kašo  zeliščni čaj

gratinirane pirine palačinke s skuto  grisini

zeliščni čaj jabolčni kompot
22.02.2023 ovseni kruh

maslo (SLP)

med

Četrtek mlečni riž s čokoladnim posipom korenčkova juha  hruška

banana svinjski trakci v gorčični omaki  graham žemlja

koruzni kmečki svaljki
23.02.2023 solatni izbor

Petek sadje porova juha z bio ajdovo kašo  sadni smoothie

piščančji zrezek po dunajsko s sezamom

sadni čaj pražen krompir
24.02.2023 koruzni kruh solatni izbor

mesnozelenjavni namaz

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 (IK)

OB 7.04/01



 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK
mesec februar

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) piščančja obara z zelenjavo in žličniki  skutni desert s sadjem v lončku
pirini cmoki z mareličnim nadevom  rezina polbelega kruha

sadni čaj mešan kompot
27.02.2023 bio koruzno pecivo z bučnimi semeni

kuhan pršut
list zelene solate

Torek sadje milijonska juha  jabolko (SLP)
pečenica  prepečenec

zeliščni čaj matevž
28.02.2023 polbeli kruh dušeno kislo zelje (SLP)

maslo (SLP)
malinina marmelada (SLP)

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 (IK)

OB 7.04/01


