
 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

sadje milijonska juha

krompirjeva musaka 

jogurtov napitek solatni izbor

rožičeva potička voda

sadje pasulj s prekajenim mesom

ocvrte jagurtove miške

sadni čaj čežana s smetano

koruzni kruh 

ribji namaz z avokadom

kisle kumarice

sadje goveja juha z zakuho

 paella

zeliščni čaj  solatni izbor

bio pirina žemlja voda

sir

kisla paprika

sadje (SŠS) krompirjeva juha z maskarponejem

svinjski file po tržaško

vanilijevo mleko kruhova rulada

kruh z zmanjšano vsebnostjo soli solatni izbor

maslo

med

zeliščni čaj porova juha

bombeta ribji polpeti

puranja prsa slan krompir 

zelena solata, sveža paprika solatni izbor

sadje

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.

Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek

SŠS - shema šolskega sadja (OŠ Žalec, OŠ Petrovče)

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

02.02.2016

                              JEDILNIK

Ponedeljek

01.02.2016

Sreda

03.02.2016

Petek

05.02.2016

Četrtek

04.02.2016

Torek

OB 7.04/01



 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

KULTURNI PRAZNIK KULTURNI PRAZNIK

sadje spomladanska juha

svinjska zarebernica

zeliščni čaj krompirjev pire

pustni krof kislo zelje

voda

sadje korenčkova juha

pečen losos

kakao riž s porom

kruh s krompirjem solatni izbor

kisla smetana

borovničeva marmelada

sadje (SŠS) goveji stroganov

gratinirana polenta s pisano papriko in 

zeliščni čaj sirom

hot dog štručka solatni izbor

piščančja hrenovka voda

gorčica

mleko porova juha

valentinov srček naravni puranji zrezek

mandarina  pražen krompir

solatni izbor

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.

Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek

SŠS - shema šolskega sadja (OŠ Žalec, OŠ Petrovče)

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

Petek

Ponedeljek

Torek

09.02.2016

Sreda

10.02.2016

08.02.2016

Četrtek

11.02.2016

12.02.2016

OB 7.04/01



 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje bučna juha

bio špageti carbonara

čokoladno mleko solatni izbor

bio kamutova bombetka žitno sadna rezina

sirni namaz

svež korenček

sadje sarma

krompirjev pire

zeliščni čaj sadna zloženka

bio pirina žemlja

kuhan pršut

kisla kumarica

sadje korenčkova juha iz bio korenčka

paniran piščanec

pletenka s sezamom kus kus z zelenjavo

probiotični sadno - žitni jogurt solatni izbor

sadje (SŠS) bograč golaž iz bio govedine

ajdove rezine s smetano

sadni čaj voda

koruzni kruh

mesnozelenjavni namaz

mlečni zdrob s čok. posipom čebulna juha

banana njoki s tuno in brokolijem

solatni izbor

panacota s sadnim prelivom

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.

Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek

SŠS - shema šolskega sadja (OŠ Žalec, OŠ Petrovče)

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

Torek

16.02.2016

Petek

19.02.2016

17.02.2016

Četrtek

18.02.2016

Sreda

15.02.2016

Ponedeljek

OB 7.04/01



 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

ZIMSKE POČITNICE ZIMSKE POČITNICE

ZIMSKE POČITNICE ZIMSKE POČITNICE

ZIMSKE POČITNICE ZIMSKE POČITNICE

ZIMSKE POČITNICE ZIMSKE POČITNICE

ZIMSKE POČITNICE ZIMSKE POČITNICE

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.

Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek

SŠS - shema šolskega sadja (OŠ Žalec, OŠ Petrovče)

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

Sreda

24.02.2016

Četrtek

25.02.2016

Petek

26.02.2016

Ponedeljek

22.02.2016

Torek

23.02.2016

OB 7.04/01



 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje ajdova juha s korenčkom in porom

mesnozelenjavna lazanja

zeliščni čaj solatni izbor

ovseni kruh voda

jajčni namaz

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.

Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek

SŠS - shema šolskega sadja (OŠ Žalec, OŠ Petrovče)

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

Ponedeljek

29.02.2016

OB 7.04/01


