
 

mesec: junij

Datum Malica Kosilo

sadje (SŠS) špinačna juha

bio špageti iz polnozrnate moke

kakao haše omaka

osje gnezdo (SLP) solatni izbor

sadje korenčkova juha iz bio korenčka

svinjska zarebernica

zeliščni čaj pražen krompir

pirin kruh solatni izbor

sir edamec

rdeča redkvica

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
SŠS - shema šolskega sadja 
SLP - slovenski lokalni pridelovalci
Izdelek izbrane kakovosti

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

Torek

Četrtek

01.06.2017

                              JEDILNIK

Ponedeljek

Sreda

Petek

02.06.2017

OB 7.04/01



 

mesec: junij

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

rogljič grški lonec

mytos grški jogurt carski praženec

mešan kompot

sadje porova juha

goveji zrezki v omaki

sadni čaj krompirjevi svaljki

bio ovseni mešani kruh solatni izbor

ribji namaz

sveža kumara

sadje cvetačna juha z ribano kašo

mesnozelenjavna lazanja

zeliščni čaj solatni izbor

štručka s semeni

kuhan pršut

sveža solata

sadje (SŠS) česnova juha

pečen piščanec

kakao mlinci s kislo smetano

polbeli kruh solatni izbor

maslo

med

sadje goveja juha z domačo zakuho

sesekljana pečenka z jajčko

zeliščni čaj krompirjev pire s cvetačo

koruzni kruh solatni izbor

zelenjavni polpet

ajver

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
SŠS - shema šolskega sadja 
SLP - slovenski lokalni pridelovalci
Izdelek izbrane kakovosti

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

Četrtek

08.06.2017

09.06.2017

Torek

06.06.2017

Sreda

07.06.2017

05.06.2017

Petek

Ponedeljek

OB 7.04/01



 

mesec: junij

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

mlečni zdrob s čokoladnim posipom zelenjavna enolončnica s kvinojo

banana jagodni cmoki

mešan kompot

sadje goveja juha z žličniki

svinjska pečenka

zeliščni čaj zeljne krpice

večzrnat kruh domač jabolčni sok

kisla smetana

borovničeva marmelada

sadje čufti v paradižnikovi omaki

krompirjev pire

zeliščni čaj sadna zloženka

sirova štručka

puranji šink

kisla kumarica

sadje (SŠS) ajdova juha s korenčkom in porom

puranji zrezek z gorčično omako

mlečni rogljič široki rezanci

probiotični sadno žitni jogurt solatni izbor

sadje prežganka z jajčko

pečen file postrvi

sadni čaj krompirjeva solata s kumaricami

koruzni kruh panacota z jagodnim prelivom

mesnozelenjavni 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 
SLP - slovenski lokalni pridelovalci
Izdelek izbrane kakovosti

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

12.06.2017

Ponedeljek

Torek

13.06.2017

Petek

16.06.2017

14.06.2017

Četrtek

15.06.2017

Sreda

OB 7.04/01



 

mesec: junij

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

mleko brokolijeva juha z lečo

polenta puranji pariški zrezek

banana rizi bizi

solatni izbor

 sadje telečja obara z zelenjavo in žličniki

domač skutin štrukelj

topla limonada jabolčna čežana

rženi kruh

jajčni namaz

sadje grahova juha

zelenjavnomesna rižota

zeliščni čaj solatni izbor

ovseni kruh marelično pecivo

ekološka hrenovka

gorčica

sadje (SŠS) piščančji paprikaš

kodrasti široki rezanci

sadni čaj solatni izbor

polbeli kruh sladoled

mlečni namaz

svež paradižnik

sadje paradižnikova juha z ribano kašo

file orade v koruzni srajčki

zeliščni čaj mlad krompir s šparglji (SLP)

makovka solatni izbor

suh pršut

sveža solata, sveža paprika

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
SŠS - shema šolskega sadja 
SLP - slovenski lokalni pridelovalci
Izdelek izbrane kakovosti

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

Ponedeljek

19.06.2017

Torek

20.06.2017

Sreda

21.06.2017

Četrtek

22.06.2017

Petek

23.06.2017

OB 7.04/01



 

mesec: junij

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

POČITNICE POČITNICE

POČITNICE POČITNICE

POČITNICE POČITNICE

POČITNICE POČITNICE

POČITNICE 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 
SLP - slovenski lokalni pridelovalci
Izdelek izbrane kakovosti

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

Četrtek

29.06.2017

Petek

30.06.2017

Ponedeljek

26.06.2017

Torek

27.06.2017

Sreda

28.06.2017

OB 7.04/01


