Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

JEDILNIK
mesec maj

Datum
Ponedeljek

Malica

Kosilo

Popoldanska malica

PRAZNIK

PRAZNIK

PRAZNIK

Torek

sadje

bio jabolko
rezina rženega kruha

03.05.2022

kakao
kraljeva štručka temna sezam (SLP)

cvetačna juha
makaronovo meso
zelena solata s koruzo
mlečni sladoled

Sreda

sadje

sadnožitna rezina

04.05.2022

topla limonada
koruzni kruh
mesnozelenjavni namaz

korenčkova juha
svinjski medaljon v naravni omaki
dušen riž
radič v solati s fižolom

bio seneno mleko
bio žitna kaša mulc z okusom
banana

kolerabna juha
pečen piščanec
mlinci
zelena solata s čičeriko

razredčen jabolčni sok (SLP)
temna žemlja

sadje

zelenjavna enolončnica
gratinirane skutine palačinke
mešan kompot

sezonsko sadje
rogljič

02.05.2022

Četrtek

05.05.2022

Petek

zeliščni čaj
ržen kruh
kisla smetana
borovničeva marmelada
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
ŠS - šolska shema
SLP - slovenski lokalni pridelovalci
Izdelek izbrane kakovosti
06.05.2022

OB 7.04/01

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

JEDILNIK
mesec maj

Datum
Ponedeljek

Malica

Kosilo

mleko in sadje (ŠS)

ŠPANIJA
česnova juha
španska paella
zelena solata s koruzo

Torek

sadni čaj
štručka s semeni
šunka
svež paradižnik
sadje

10.05.2022

mlečni rogljič
grški jogurt

cvetačna kremna juha z olivami
grška musaka
grška solata

Sreda

sadje

AVSTRIJA
goveja juha s fritati
dunajski zrezek
pražen krompir
zelena solata s fižolom
ITALIJA

12.05.2022

zeliščni čaj
kajzerica
hamburger slanina
sveža zelena solata in korenček
topla limonada
toast
sir
svež paradižnik

Petek

sadje

FRANCIJA

13.05.2022

pomarančni sok
francoski rogljič

francoska čebulna juha
govedina po burgundsko
krompir Dauphine
zelena solata s sirom

09.05.2022

11.05.2022

Četrtek

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
ŠS - šolska shema
SLP - slovenski lokalni pridelovalci
Izdelek izbrane kakovosti
OB 7.04/01

GRČIJA

Popoldanska malica
topla limonada
pirini keksi

sadni smoothie

bio jabolko
grisini

razredčen jabolčni sok (SLP)
temna žemlja

zelenjavna kremna juha z zelišči
mesnozelenjavna lazanja
radič v solati s fižolom
polbeli kruh
rezina sira

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

JEDILNIK
mesec maj

Datum
Ponedeljek

16.05.2022

Torek

Malica
mleko in sadje (ŠS)
topla limonada
sirova štručka
kuhan pršut
sveža paprika
sadje

17.05.2022

sadni čaj
polbeli kruh
jajčni namaz

Sreda

sadje

18.05.2022

Četrtek

zeliščni čaj
hot dog štručka
bio telečja hrenovka
gorčica
bio pirin mlečni zdrob s čokoladnim posipom
banana

19.05.2022

Petek

sadje

20.05.2022

makovka
bio sadni kefir

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
ŠS - šolska shema
SLP - slovenski lokalni pridelovalci
Izdelek izbrane kakovosti
OB 7.04/01

Kosilo

Popoldanska malica

špargljeva juha (šparglji SLP)
piščančja nabodala z zelenjavo
rizi bizi
zelena solata z rdečo peso

probiotični sadni napitek

goveja juha z ribano kašo
pleskavica
pražen krompir
zelena solata z rdečo redkvico

suhi jabolčni krhlji

pohorski lonec
rižev narastek
mešan kompot

sezonsko sadje
prepečenec

porova juha
ocvrt oslič
krompir v kosih z drobnjakom
zelena solata s korenčkom in koruzo

polbeli kruh
rezina sira

korenčkova juha iz bio korenja
bio špageti
bolonjska omaka
zelena solata s koruzo

mlečna rezina

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

JEDILNIK
mesec maj

Datum
Ponedeljek

23.05.2022

Torek

24.05.2022

Sreda

25.05.2022

Četrtek

Malica
mleko in sadje (ŠS)
kakao
ovseni kruh
maslo
med
sadje
sadni čaj
pirin kruh
tunin namaz z avokadom
sveža redkvica
sadje
topla limonada
sezamova pletenka
puranja prsa
sveža paprika
mleko
kosmiči s sadjem
banana

26.05.2022

Petek

sadje

zeliščni čaj
kruh z manjšo vsebnostjo soli
piščančji medaljon
ajver
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
ŠS - šolska shema
SLP - slovenski lokalni pridelovalci
Izdelek izbrane kakovosti
27.05.2022

OB 7.04/01

Kosilo

Popoldanska malica

špargljeva juha
piščančji zrezek v smetanovi omaki
njoki
zelena solata

albert keksi

koromačeva juha
mesni polpeti z ajdovo kašo
krompirjev pire
zelena solata z rdečo peso

razredčen jabolčni sok (SLP)
rogljič

gobova enolončnica s krompirjem
rezančev narastek s skuto in višnjami
jabolčni kompot

sezonsko sadje
grisini

zelenjavna juha s proseno kašo
pečen file postrvi v koruzni moki (SLP)
krompir v kosih
zelena solata z lečo

razredčen jabolčni sok (SLP)
temna žemlja

cvetačna kremna juha
dušena govedina v čebulni omaki
kruhova rolada
zeljna solata s fižolom

LCA brez dodanega sladkorja z okusom borovnice

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

JEDILNIK
mesec maj

Datum
Ponedeljek

30.05.2022

Torek

31.05.2022

Malica
mleko in sadje (ŠS)
topla limonada
ržen kruh
rezina sira
sveža solata
sadje
zeliščni čaj
ovseni kruh
piščančja pašteta brez konzervansov

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
ŠS - šolska shema
SLP - slovenski lokalni pridelovalci
Izdelek izbrane kakovosti
OB 7.04/01

Kosilo

Popoldanska malica

kmečke kumare
bio telečja hrenovka
marmorni kolač
razredčen jabolčni sok

zeliščni čaj
temna žemlja

brokoli juha
sesekljana pečenka z jajčko
krompirjev pire
zelena solata s koruzo

buhtelj

