
 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK

mesec april

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) juha iz rdeče leče sadni smoothie

pirini svaljki

zeliščni čaj zelenjavnomesna omaka
01.04.2019 bio kamutova bombetka solatni izbor

puranja šunka

list zelene solate

Torek sadje piščančja obaa (eko.pišč.meso) z vodnimi žličniki  jabolčni krhlji

jogurtovo pecivo s sadjem

bio pirina kajzerica mešan kompot
02.04.2019 sadni jogurt (SLP)

Sreda sadje korenčkova juha  LCA tekoči jogurt brez dodanega sladkorja

svinjski medaljon v gobovi omaki

sadni čaj eko korenčkovi polširoki rezanci (SLP)
03.04.2019 bio ovseni kruh solatni izbor

ribji namaz z avokadom

Četrtek mlečni zdrob (bio pšenični zdrob) s čokoladnim posipom cvetačna juha  zeliščni čaj

banana musaka z bio govejim mletim mesom in zelenjavo  graham žemlja

solatni izbor 
04.04.2019

Petek sadje porova juha  banana

file morske plošče v koruzni moki grisini

čokoladno mleko (SLP) drobnjakov krompir
05.04.2019 bio polbeli kruh solatni izbor

maslo (SLP)

bio med
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 april

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Sobota sadni smoothie iz sezonskega sadja kolerabina juha iz bio kolerabe

pirini ekološki svedri (SLP)

bio goveji trakci v omaki
06.04.2019 solatni izbor (sezonska solata) z bio bučnim oljem 

in bio jabolčnim kisom

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 april

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) špargljeva juha  razredčen jabolčni sok

bio špageti  grisini

zeliščni čaj bolonjska omaka
08.04.2019 temni kruh solatni izbor

kisla smetana (SLP)

borovničeva marmelada

Torek  sadje goveja juha z domačo zakuho bio buhtelj z marmelado

pečen piščanec

sadni kefir (SLP) zeljne krpice
09.04.2019 mlečni rogljič bio razredčen jabolčni sok

Sreda sadje telečja obara z žličniki sadni smoothie

zdrave kocke iz ajdove kaše

zeliščni čaj mešan kompot
10.04.2019 koruzni kruh

mesnozelenjavni namaz

Četrtek bio mleko sesekljana pečenka  zeliščni čaj

polenta krompirjev pire  rogljič

banana dušena kisla repa (SLP)
11.04.2019 sadna kupa

Petek sadje bučkina kremna juha  sadni jogurt

paniran file soma

zeliščni čaj slan krompir
12.04.2019 rženi kruh sadna rezina

trdo kuhano jajce

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 april

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) korenčkova juha iz bio korenja zeliščni čaj

mesnozelenjavna lazanja sadnožitna rezina

sadni čaj solatni izbor
15.04.2019 hot dog štručka

bio piščančja hrenovka

ajver

Torek sadje čebulna juha z zlatimi kroglicami  sadni smoothie

svinjska pečenka

čokoladno mleko (SLP) polnozrnati kus kus z zelenjavo
16.04.2019 polbeli kruh solatni izbor

 skutin (SLP) namaz s papriko

Sreda sadje spomladanska juha  eko jabolko

piščančji kanelon

topla limonada cvetačni pire
17.04.2019 sirova štručka solatni izbor

kuhan pršut

bio kalčki

Četrtek eko domači čaj goveja juha z rezanci  vanilijevo mleko (SLP)

pekovsko pecivo velikonočni zajček kuhana šunka

pomaranča pražen krompir
18.04.2019 hren z bio jajčko

potica

Petek sadje ohrovtova enolončnica  topla limonada

carski praženec z bio pirino moko  rogljič

makovka jabolčna čežana
19.04.2019 LCA jogurt brez dodanega sladkorja

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 april

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek VELIKONOČNI PONEDELJEK VELIKONOČNI PONEDELJEK VELIKONOČNI PONEDELJEK

22.04.2019

Torek  sadje goveja juha z ribano kašo  oki doki jogurt z vanilijo

rižota z bio piščančjim mesom in šparglji (SLP)  rezina ajdovega kruha

zeliščni čaj solatni izbor
23.04.2019 kruh s krompirjem

tunin namaz

bio vložene kumarice

Sreda sadje špinačna juha  topla limonada

pečen file postrvi (SLP)  rogljič z marmelado

sadni čaj maslen krompir
24.04.2019 bio kamutova bombetka solatni izbor

piščančje prsi

sveža paprika

Četrtek mlečna prosena kaša s čok.posipom zelenjavna enolončnica  razredčen jabolčni sok (SLP)

suhi jabolčni krhlji sirovi štruklji  koruzna žemlja

mešan kompot
25.04.2019

Petek sadje čufti v paradižnikovi omaki  zeliščni čaj

krompirjev pire  kakavovi keksi

zeliščni čaj sadni frape
26.04.2019 kruh z manjšo vsebnostjo soli

jajčni 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

OB 7.04/01


