
 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

mlečni zdrob s čokoladnim posipom polnjena paprika ali čufti v parad. omaki

banana krompirjev pire

sladoled

sadje brokolijeva juha

svinjski file s papriko in paradižnikom

zeliščni čaj dušen riž

koruzni kruh solatni izbor

mesnozelenjavni namaz

sadje bograč

slivova pita

kakao voda

sirova štručka

sadje (SŠS) bučna juha

paniran piščanec

zeliščni čaj kus kus z zelenjavo

štručka s semeni solatni izbor

puranja prsa

sveža paprika

sadje cvetačna juha

testenine z gamberi in bučkami

kakao solatni izbor

ovseni kruh sadna kupa

kisla smetana 

borovničeva marmelada

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

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

04.10.2016

                              JEDILNIK

Ponedeljek

03.10.2016

Sreda

05.10.2016

Petek

07.10.2016

Četrtek

06.10.2016

Torek

OB 7.04/01



 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

limonada prežganka

polbeli kruh pariški puranji zrezek

ribji namaz z avokadom ajdova kaša

sveža paprika, svež paradižnik bio korenček v prikuhi

solatni izbor

sadje cvetačna juha

krompirjeva musaka

mleko solatni izbor

polenta sadno žitna rezina

sadje gobova juha

goveji zrezki v ciganski omaki

kakao pirini svaljki

ovseni kruh solatni izbor

maslo  

med

sadje (SŠS) enolončnica iz stročjega fižola

domači skutini štruklji (SLP)

zeliščni čaj jabolčni kompot

kruh z manjšo vsebnostjo soli

piščančji medaljoni

ajver

sadje špinačna juha

bučno tunini polpeti

sadni čaj kuhan bio krompir z maslom

temna žemlja solatni izbor

rezina sira

svež bio korenček (SLP)

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

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

Petek

Ponedeljek

Torek

11.10.2016

Sreda

12.10.2016

10.10.2016

Četrtek

13.10.2016

14.10.2016

OB 7.04/01



 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

domače mleko korenčkova juha iz bio korenčka (SLP)

cornflakes svinjski zrezek v gorčični omaki

banana zapečena polenta

solatni izbor

sadje čebulna juha

zelenjavna lazanja

kakao solatni izbor

ajdov kruh sladoled

bio skutin namaz

sadje porova juha

sesekljan zrezek

zeliščni čaj krompirjev pire

koruzna bombeta s semeni bučke v omaki

piščančja prsa v ovoju domač jabolčni sok

svež paradižnik

sadje (SŠS) zelenjavna juha

piščančji ražniči

sadni čaj porov riž

rženi kruh  solatni izbor z bio peso (SLP)

kokošja pašteta brez konzervansov

sveža paprika

sadje kmečke kumare z bio govedino

krhek jabolčni kolač

makovka  voda

domač vanilijev jogurt (SLP)

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

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

Torek

18.10.2016

Petek

21.10.2016

19.10.2016

Četrtek

20.10.2016

Sreda

17.10.2016

Ponedeljek

OB 7.04/01



 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

kakao goveja juha z domačo zakuho

mlečni kruh sesekljana pečenka z jajčko

maslo bučni pire iz bio krompirja ( SLP)

marmelada  solatni izbor

sadje gobova enolončnica

gratinirane pirine palačinke s skuto

zeliščni čaj mešan kompot

hot dog štručka

bio hrenovka

gorčica

sadje korenčkova juha

pečen piščanec

bio vanilijevo mleko pražen krompir

pirin kruh solatni izbor

topljeni sir

svež bio korenček

sadje (SŠS) kolerabina kremna juha

polnozrnati špageti

sadni čaj  bolonjska omaka

bio kamutova bombeta solatni izbor

kuhan pršut

kisla kumarica

sadje goveji golaž

beli žganci

zeliščni čaj marmorni kolač

koruzni kruh

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 
SLP - slovenski lokalni pridelovalci

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

Sreda

26.10.2016

Četrtek

27.10.2016

Petek

28.10.2016

Ponedeljek

24.10.2016

Torek

25.10.2016

OB 7.04/01



 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

JESENSKE POČITNICE JESENSKE 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

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

Ponedeljek

31.10.2016

OB 7.04/01


