
 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

sadje (ŠS) kolerabna juha

goveji trakci v ciganski omaki

zeliščni čaj bio peresniki

bio koruzni mešani kruh solatni izbor

mesnozelenjavni namaz s čičeriko

sadje jota (zelje SLP) brez mesa z bio proseno 

kašo

sadni čaj skutino pecivo

sirova štručka mešan kompot

puranja šunka

sveža paprika

sadje cvetačna juha

sesekljana pečenka z ajdovo kašo

zeliščni čaj krompirjev pire 

bio pirin kruh solatni izbor 

trdo kuhano jajce

ajver

mleko piščančja obara z zelenjavo in žličniki

bio polenta sončno pecivo

hruška razredčen domač jabolčni sok (SLP)

sadje goveja juha z domačo zakuho

svinjska zarebernica

 črna bombeta (SLP) tri žita

bio breskov kefir (SLP) solatni izbor

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

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

04.02.2020

                              JEDILNIK

Ponedeljek

03.02.2020

Sreda

05.02.2020

Petek

07.02.2020

Četrtek

06.02.2020

Torek

OB 7.04/01



 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

 sadje (ŠS) porova juha

pečen piščanec

zeliščni čaj mlinci

polbeli kruh (tradic. metoda) SLP solatni izbor

maslo (SLP)

marmelada

 sadje goveji golaž z bio govedino

kruhova rolada

sadni čaj solatni izbor

koruzni kruh

rezina sira

sveža paprika

sadje zeljna enolončnica

cmoki z jagodnim nadevom

zeliščni čaj jabolčna čežana

rženi kruh

tunin namaz z avokadom

kisla kumarica

bio mlečni zdrob s čokoladnim brokoli juha

posipom mesnozelenjavna lazanja

banana solatni izbor

sadje goveja juha z domačo zakuho

svinjski trakci v gorčični omaki

zeliščni čaj kus kus

kruh z manjšo vsebnostjo soli solatni izbor

piščančji medaljoni, 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

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

Petek

Ponedeljek

11.02.2020

Sreda

12.02.2020

10.02.2020

Četrtek

13.02.2020

14.02.2020

Torek

OB 7.04/01



 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

Teden PIRE sadje (ŠS) ohrovtova juha
pirini svedrčki Šili (SLP)

Ponedeljek sadni čaj bolonjska omaka

hot dog štrućka solatni izbor

bio telečja hrenovka

gorčica

sadje zelenjavna enolončnica s čičeriko

pirine palačinke gratinirane s skuto

makovka mešan kompot

vanilijev jogurt (SLP)

sadje pečenica

matevž

zeliščni čaj dušeno kislo zelje (SLP)

pirin kruh sadni smoothie

kisla smetana (SLP)

borovničeva marmelada

mleko čebulna juha z lečo

ovseni kosmiči s koščki čokolade piščančji trakci v smetanovi omaki

banana koruzni kmečki svaljki

solatni izbor

sadje ričet z eko ješprenjem

pirin kolač z jabolki in orehi

topla limonada razredčen jabolčni sok

bio pirina žemlja 

kuhan pršut

list zelene solate

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

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

Torek

18.02.2020

Petek

21.02.2020

19.02.2020

Četrtek

20.02.2020

Sreda

17.02.2020

OB 7.04/01



 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

ZIMSKE POČITNICE ZIMSKE POČITNICE

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

Sreda

26.02.2020

Četrtek

27.02.2020

Petek

28.02.2020

Ponedeljek

24.02.2020

Torek

25.02.2020

OB 7.04/01


