
 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

sadje (SŠS) goveja juha z domačo zakuho

ocvrt piščanec

zeliščni čaj porov riž

mini pizza solatni izbor

sadni čaj zdrobova juha

kajzerica sesekljani zrezki

rezina sira krompirjev pire

sveža solata, paradižnik sladko zelje v prikuhi

voda

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.

Četrtek

01.10.2015

                              JEDILNIK

Petek

02.10.2015

OB 7.04/01



 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje kolerabina kremna juha

piščančja lazanja z zeljem in korenčkom

mleko solatni izbor

koruzni kosmiči voda

sadje zelenjavna enolončnica

pečena prosena kaša

zeliščni čaj mešan kompot

pirin kruh

jajčni namaz

sadje brokolijeva juha

svinjska pečenka 

sadni čaj zeljne krpice

kruh z zmanjšano vsebnostjo soli čokoladni puding

dinozavri

ajver

sadje (SŠS) bučna juha

goveji stroganov

čokoladno mleko korenčkov pire

ovseni kruh solatni izbor

maslo

marmelada

sadni čaj ohrovtova juha

štručka s semeni sirovi tortelini s smetanovo omako

puranja prsa solatni izbor s semeni

sveža solata, svež korenček sadno žitna 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)

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

Četrtek

08.10.2015

09.10.2015

Torek

06.10.2015

Sreda

07.10.2015

05.10.2015

Petek

Ponedeljek

OB 7.04/01



 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje goveja juha z domačo zakuho

goveji zrezki v ciganski omaki

kakao krompirjevi svaljki

mlečni rogljič solatni izbor

sadje ješprenj brez mesa

zdrobovi cmoki s sadnim prelivom

zeliščni čaj mešan kompot

polbeli kruh

ribji namaz z avokadom

sveža paprika

sadje cvetačna juha

dunajski zrezek

sadni čaj rizi bizi

sirova štručka solatni izbor

posebna salama

kisla kumarica

sadje (SŠS) krompirjev golaž s hrenovko

kokosovo pecivo

zeliščni čaj naravna limonada

rženi kruh

maslo

bio med

bio vanilijevo mleko juha iz bio korenčka

bio ovseni kruh bio testenine iz polnozrnate moke

bio kisla smetana omaka z zelenjavo in bio govejim mesom 

bio skuta 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.

12.10.2015

Ponedeljek

Torek

13.10.2015

Petek

16.10.2015

14.10.2015

Četrtek

15.10.2015

Sreda

OB 7.04/01



 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje fižolova enolončnica

pirine gratinirane skutine palačinke

makovka jabolčna čežana

sadni jogurt

sadje porova juha

špageti

bio mleko haše omaka

polbeli kruh solatni izbor

viki krema

sadje špinačna juha

pečen piščančji file v naravni omaki

zeliščni čaj pražen krompir

hot dog štručka solatni izbor

hrenovka

gorčica

sadje (SŠS) boranja

beli žganci

sadni čaj pita s skuto in slivami

koruzni kruh

mesnozelenjavni namaz

mlečni zdrob s čokoladnim posipom grahova juha

banana tunini polpeti s skuto

krompirjev pire

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.

Ponedeljek

19.10.2015

Torek

20.10.2015

Sreda

21.10.2015

Četrtek

22.10.2015

Petek

23.10.2015

OB 7.04/01



 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

POČITNICE POČITNICE

Ponedeljek

26.10.2015

POČITNICE POČITNICE

Torek

27.10.2015

POČITNICE POČITNICE

Sreda

28.10.2015

POČITNICE POČITNICE

Četrtek

29.10.2015

POČITNICE POČITNICE

Petek

30.10.2015

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.

OB 7.04/01


