
 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

mleko (ŠS) koromačeva juha

svinjski file v gorčični omaki

zeliščni čaj rženi svaljki

ovseni kruh solatni izbor

ribji namaz z avokadom

svež paradižnik (SLP)

sadje lečna juha s slanino

barvaste testenine s haše omako

bio kefir s kosmiči solatni izbor

banana

sadje prežganka

paniran piščanec

kakao rizi bizi

bio pirin kruh solatni izbor

maslo

bio med

sadje (ŠS) gobova juha z bio ajdovo kašo

cmoki s čokoladno lešnikovim nadevom

sadni čaj jabolčni kompot

makovka

puranja prsa

sveža paprika ( SLP)

sadje juha iz bio pora

seskljani zrezki

bio mleko vanilija krompirjev pire

bio kamutov kruh kremna špinačna omaka

bio skutin namaz

kalčki

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.

03.10.2017

                              JEDILNIK

Ponedeljek

02.10.2017

Sreda

04.10.2017

Petek

06.10.2017

Četrtek

05.10.2017

Torek

OB 7.04/01



 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

mleko(ŠS) korenčkova juha

goveji zrezki v ciganski omaki

zeliščni čaj pečena polenta s skuto

kruh z zmanjšano vsebnostjo soli solatni izbor

kokošja pašteta brez konzervansov

sveža paprika

sadje enolončnica iz stročjega fižola

ajdovi štrulji z orehi

mlečni zdrob s čokoladnim posipom jabolčni sok (SLP)

banana

sadje polnjena paprika ali čufti v parad. omaki

krompirjev pire (SLP)

zeliščni čaj sadna zloženka

sirova štručka

kuhan pršut

sveža solata

sadje (ŠS) kremna juha iz bio brokolija

njoki s piščančjimi trakci

rogljič solatni izbor

sadni jogurt Flis(SLP)

sadje čebulna juha

makaronovo meso

zeliščni čaj solatni izbor

rženi kruh

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

Odgovorna oseba: Lidija Pišek, dipl.san.ing.

Petek

Ponedeljek

Torek

10.10.2017

Sreda

11.10.2017

09.10.2017

Četrtek

12.10.2017

13.10.2017

OB 7.04/01



 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

NIZOZEMSKA NIZOZEMSKA

mleko(ŠS) grahova kremna juha

zeliščni čaj piščančji zrezek

štručka s semeni krompir s čebulo in korenjem

šunka solatni izbor

sir

SLOVENIJA SLOVENIJA

 sadje kmečke kumare z bio govedino 

kakao ajdove rezine s smetano

temni kruh domač jabolčni sok (SLP)

domače maslo (SLP)

domač med (SLP)

GRČIJA GRČIJA

sadje grška juha z lečo

makovka tradicionalna grška musaka

grški jogurt grška solata

ŠPANIJA ŠPANIJA

sadje (ŠS) česnova kremna juha

bela kava paella

maslen rogljiček solatni izbor

ananasova strjenka

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
ŠS - šolska shema
SLP - slovenski lokalni pridelovalci
Izdelek izbrane kakovosti

Odgovorna oseba: Lidija Pišek, dipl.san.ing.

Torek

17.10.2017

Petek

20.10.2017

18.10.2017

Četrtek

19.10.2017

Sreda

16.10.2017

Ponedeljek

OB 7.04/01



 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

mleko(ŠS) gobova juha

mesnozelenjavna lazanja

zeliščni čaj solatni izbor

pletenka s sezamom

sir(SLP)

sveža koleraba

 sadje kremna juha iz buč in sladke koruze

stroganov iz bio govedine

kakao pražen krompir (SLP)

polbeli kruh (SLP) solatni izbor

kisla smetana

borovničeva marmelada

sadje pasulj

skutino pecivo

topla limonada domač jabolčni sok (SLP)

hot dog štručka

hrenovka

gorčica

sadje (ŠS) brokolijeva juha

pečen piščanec

zeliščni čaj mlinci

temni kruh solatni izbor

jajčni namaz

sveža paprika

sadje cvetačna juha

file postrvi v koruzni moki

zeliščni čaj maslen krompir (SLP)

koruzna bombeta s sezamom solatni izbor

piščančji šink

sveža solata

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

25.10.2017

Četrtek

26.10.2017

Petek

27.10.2017

Ponedeljek

23.10.2017

Torek

24.10.2017

OB 7.04/01



 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

JESENSKE POČITNICE JESENSKE POČITNICE

JESENSKE POČITNICE JESENSKE 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.

Ponedeljek

30.10.2017

Torek

31.10.2017

OB 7.04/01


