
 

mesec: april

Datum Malica Kosilo

sadje goveja juha z domačo zakuho

svinjska pečenka

zeliščni čaj bio riž

kruh s krompirjem kolerabina omaka

tunin namaz z avokadom solatni izbor

sadje pohorski lonec z bio ješprenjem

jagodni cmoki

topla limonada mešan kompot

makovka

kuhan pršut

eko sveža solata

sadje (ŠS) porova juha

piščančji ražnjiči

kakao polnozrnat kus kus

bio ječmenov mešani kruh dušena mešana zelenjava

maslo solatni izbor

med

sadje špinačna juha

pečen file orade

zeliščni čaj maslen krompir

polbeli kruh zeljna solata

hrenovka (SLP)

gorčica, sveža paprika

SVETOVNI DAN ZDRAVJA korenčkova juha iz eko korenja

eko govedina stroganov (SLP)

bio prosena kaša na bio mleku s temni polžki (SLP)

suhimi slivami in medom eko zelena solata z rdečo redkvico

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.

04.04.2018

                              JEDILNIK

Torek

03.04.2018

Četrtek

05.04.2018

Sobota

07.04.2018

Petek

06.04.2018

Sreda

OB 7.04/01



 

mesec: april

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

mleko(ŠS) goveja juha z domačo zakuho

štefani pečenka

zeliščni čaj krompirjev pire

kruh z zmanjšano vsebnostjo soli kremna špinača

kisla smetana

brusnični džem

sadje spomladanska enolončnica

palačinke s čokolado

rogljič mešan kompot

LCA probiotični jogurt

sadje goveji golaž iz eko govedine

kmečki svaljki

topla limonada solatni izbor

koruzni kruh sadna solata

mesnozelenjavni namaz

sadje (ŠS) brokolijeva juha iz eko brokolija

piščančja lazanja

zeliščni čaj solatmi izbor

sirova polnozrnata štručka(SLP) jabolčni sok (SLP)

puranja prsa

eko sveža paprika

sadje cvetačna juha

pečena postrv (SLP)

mlečni riž s čokoladnim posipom krompir v kosih

banana 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

10.04.2018

Sreda

11.04.2018

09.04.2018

Četrtek

12.04.2018

13.04.2018

OB 7.04/01



 

mesec: april

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

mleko(ŠS) špargljeva kremna juha

 polnozrnati špageti po bolonjsko

zelišćni čaj solatni izbor

sezamova pletenka sadni frape

sir

sveža rdeča redkvica

sadje korenčkova juha

goveji zrezki v ciganski omaki

topla limonada kruhova rolada

bio koruzni mešani šolski kruh rdeča pesa v solati

piščančja pašteta brez 

konzervansov, sveža kumara

sadje kisla juha z zelenjavo in žličniki

carski praženec iz pirine moke in bio skute

mleko jabolčna čežana s smetano

cornflakes

banana

sadje (ŠS) goveja juha z domačo zakuho

pečen piščanec

kakao minci

rženi kruh solatni izbor

maslo (SLP)

marmelada

sadje korenčkova juha

tunin burger

zeliščni čaj krompirjev pire

ovseni kruh solatni izbor

jajčni namaz

svež paradižnik

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

17.04.2018

Petek

20.04.2018

18.04.2018

Četrtek

19.04.2018

Sreda

16.04.2018

Ponedeljek

OB 7.04/01



 

mesec: april

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

mleko(ŠS) čebulna juha

svinjski file v gorčični omaki

zeliščni čaj tribarvni mini peresniki

temna žemlja solatni izbor

piščančja prsa v ovitku

sveža solata

 sadje goveja juha z domačo zakuho

 rižota s šparglji in piščancem

bio koruzno šolsko pecivo solatni izbor

bio jagodni kefir domač jabolčni sok (SLP)

sadje juha iz rdeče leče

krompirjeva musaka

sadni čaj solatni izbor

bio kamutov mešani kruh z ovsenimi vanilijev puding s sadjem

kosmiči

sardelin namaz

sadje (ŠS) telečja obara z žličniki

ajdov narastek s čokolado in brusnicami

mleko mešan kompot

polnozrnata polenta

banana

PRAZNIK PRAZNIK

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

25.04.2018

Četrtek

26.04.2018

Petek

27.04.2018

Ponedeljek

23.04.2018

Torek

24.04.2018

OB 7.04/01


