
 

mesec: maj

Datum Malica Kosilo

sadje korenčkova juha

svinjski zrezek s papriko in paradižnikom

makovka dušen riž

probiotični sadnožitni jogurt solatni izbor

sadje spomladanska juha

špageti po bolonjsko

zeliščni čaj solatni izbor

bio pirin kruh bio domač jabolčni sok (SLP)

jajčni namaz

sadje (SŠS) telečja obara z žličniki

carski praženec

sadni čaj breskov kompot

temna žemlja

posebna piščančja klobasa

sveža paprika

sadje špargljeva juha

postrvin file

kakao krompirjeva solata

ajdov kruh marmorni kolač

domač sir (SLP)

zelena solata, 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 (OŠ Žalec, OŠ Petrovče, OŠ Griže)
SLP - slovenski lokalni pridelovalci

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

03.05.2016

                              JEDILNIK

Sreda

04.05.2016

Petek

06.05.2016

Četrtek

05.05.2016

Torek

OB 7.04/01



 

mesec: maj

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje goveja juha z domačo zakuho

kuhana govedina/pečeno jajce

kakao krompirjev pire

kruh s krompirjem kremna špinača

maslo  voda

med

sadje čebulna juha

mesnozelenjavna lasagne

zeliščni čaj solatni izbor

kajzerica voda

kuhan pršut

svež paradižnik

sadje prežganka

puranji pariški zrezek

kakao pražen krompir

ovseni kruh solatni izbor

kisla smetana 

borovničeva marmelada

sadje (SŠS) paštafižol

črno belo pecivo

sadni čaj bio domač jabolčni sok (SLP)

ržen kruh

bio hrenovka

gorčica

mleko porova juha

koruzni kosmiči paella

banana solatni izbor

mlečna rezina

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, OŠ Griže)
SLP - slovenski lokalni pridelovalci

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

Petek

Ponedeljek

Torek

10.05.2016

Sreda

11.05.2016

09.05.2016

Četrtek

12.05.2016

13.05.2016

OB 7.04/01



 

mesec: maj

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje piščančji paprikaš

kodrasti široki rezanci

topla limonada solatni izbor

polbeli kruh makovo pecivo

ribji namaz

rdeča redkvica

sadje špargljeva juha (SLP)

zelenjavni polpeti

zeliščni čaj korenčkov pire

kruh z manjšo vsebnostjo soli  solatni izbor

posebna junečja salama

kisla paprika

sadje grahova juha

svinjska pečenka

bio vanilijevo mleko mlinci

bio kamutov kruh solatni izbor

jogurtovo maslo

svež korenček

sadje (SŠS) zelenjavna enolončnica

jagodna rolada

sadni čaj mešan kompot

bio polbeli kruh

piščančji medaljoni

ajver

kakao cvetačna juha

večzrnat kruh dušena govedina z zelenjavo

topljeni sir kmečki koruzni svaljki

rdeča redkvica, sveža paprika 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, OŠ Griže)
SLP - slovenski lokalni pridelovalci

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

Torek

17.05.2016

Petek

20.05.2016

18.05.2016

Četrtek

19.05.2016

Sreda

16.05.2016

Ponedeljek

OB 7.04/01



 

mesec: maj

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje špargljeva kremna juha (SLP)

njoki s puranjimi trakovi in zelenjavo

sadni čaj v smetanovi omaki

mini pizza solatni izbor

jagode (SLP)

sadje čufti v paradižnikovi omaki

krompirjev pire

zeliščni čaj sadna zloženka

bio ovsena bombetka

piščančji šink

kisla kumarica

sadje paradižnikova juha z rižem

paniran piščanec

mlečni rogljič kus kus z zelenjavo

vanilijev jogurt (SLP) solatni izbor

sadje (SŠS) golaževa juha z vodnimi vlivanci

gratinirane skutine palačinke

zeliščni čaj jabolčni kompot

koruzni kruh

mesnozelenjavni namaz

mlečni zdrob s čokoladnim posipom gobova juha

banana tunini polpeti s skuto

maslen krompir v kosih

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, OŠ Griže)
SLP - slovenski lokalni pridelovalci

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

Sreda

25.05.2016

Četrtek

26.05.2016

Petek

27.05.2016

Ponedeljek

23.05.2016

Torek

24.05.2016

OB 7.04/01



 

mesec: maj

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje goveja juha z domačo zakuho

makaronovo meso

bio sadni kefir v lončku solatni izbor

sirova štručka banana s sladoledom

sadje goveji zrezki z gobicami in kislo smetano

korenčkovi štruklji

zeliščni čaj  solatni izbor

ovseni kruh hitro pecivo

kokošja pašteta brez konzervansov

svež paradižnik

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, OŠ Griže)
SLP - slovenski lokalni pridelovalci

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

Ponedeljek

30.05.2016

Torek

31.05.2016

OB 7.04/01


