
 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

 sadje (ŠS) brokolijeva kremna juha

makaronovo meso 

sadni čaj solatni izbor

polbeli kruh tradic metoda

maslo (SLP)

bio marmelada

sadje krompirjev golaž 

jabolčna pita

kakao mešan kompot

bio štručka šunka sir

sadje ohrovtova juha

svinjska pečenka

zeliščni čaj zeljne krpice

ovseni kruh razredčen jabolčni sok (SLP)

jajčni namaz

mleko česnova juha z mascarpone

koruzni kosmiči sesekljan zrezek

banana krompirjev pire

bio dušena kisla repa (SLP)

sadje zelenjavna juha s proseno kašo

goveji trakci v čebulni omaki

zeliščni čaj skutni svaljki

temna žemlja solatni izbor

piščančja prsa

sveža paprika

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.

                              JEDILNIK

Ponedeljek

02.03.2020

Sreda

04.03.2020

Torek

03.03.2020

Petek

06.03.2020

Četrtek

05.03.2020

OB 7.04/01



 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) NIZOZEMSKA

grahova kremna juha

zeliščni čaj piščančji zrezek v naravni omaki

štručka s semeni krompir s čebulo in korenjem

šunka solatni izbor

sir

sadje ITALIJA

paradižnikova juha z baziliko

čokoladno mleko testenine Šili

bio rogljiček z marmelado bolonjska omaka

solatni izbor

sadje MADŽARSKA

segedin golaž

sadni čaj beli žganci

ovseni kruh čokoladna kocka z mandlji

skutni namaz s papriko

makovka GRČIJA

grški jogurt grška juha z lečo

sezonsko sadje musaka

solatni izbor

sadje SLOVENIJA

štajerska kisla juha

zeliščni čaj šmorn

polbeli kruh tradic. metoda jabolčna čežana

maslo (SLP)

bio kremni med

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

10.03.2020

Sreda

Petek

Ponedeljek

Četrtek

12.03.2020

13.03.2020

11.03.2020

09.03.2020

OB 7.04/01



 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) prosena juha s korenjem

piščančji kanelon

sadni čaj krompirjev pire

koruzna žemlja kremna špinača

kuhan pršut

sveža paprika

 sadje goveja juha z domačo zakuho

rižota (tri žita) z bio govedino in zelenjavo

tekoči jogurt vanilija (SLP) solatni izbor

rogljič eko razredčen jabolčni sok (SLP)

sadje milijon juha z bio jajčko

svinjski medaljoni v gorčični omaki

topla limonada kus kus

koruzni mešani kruh solatni izbor

mesnozelenjavni namaz

bio pirin mlečni zdrob s čokoladnim paprikaš s teletino

posipom peresniki Šili (SLP)

hruška solatni izbor

sezonsko sadje

sadje fižolova mineštra  s čičeriko in korenčkom

sirniki

sadni čaj mešan kompot

hot dog štručka

eko telečja hrenovka

gorčica

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.

20.03.2020

18.03.2020

Četrtek

19.03.2020

Sreda

Torek

17.03.2020

Petek

16.03.2020

Ponedeljek

OB 7.04/01



 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) piščančja obara

črno belo pecivo

zeliščni čaj razredčen bio jabolčni sok (SLP)

polbeli kruh tradic metoda

tunin namaz z avokadom

 sadje bistra zelenjavna juha

svinjski dunajski zrezek

sadni čaj dušen riž in bio pira s porom

ržen kruh solatni izbor

rezina sira 

svež korenček

sadje cvetačna juha

mesnozelenjavna lazanja

topla limonada solatni izbor

bio ječmenov mešani kruh

trdo kuhano jajce

sveža paprika, ajver

mlečna prosena kaša(bio) s čok. porova juha iz bio pora

posipom dušen puranji zrezek v zelenjavni omaki

banana bio koruzni široki rezanci

solatni izbor

sadje korenčkova juha z bio zdrobom

pečena postrv (SLP)

zeliščni čaj maslen krompir

kruh z manjšo vsebnostjo soli solatni izbor

pičančji 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

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

25.03.2020

Četrtek

26.03.2020

Petek

27.03.2020

Sreda

Ponedeljek

23.03.2020

Torek

24.03.2020

OB 7.04/01



 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) ajdova juha
bio goveji trakci v lovski omaki

kakao vodni vlivanci
ovseni kruh solatni izbor
kisla smetana (SLP)
borovničeva marmelada

 sadje čufti v paradižnikovi omaki
krompirjev pire

zeliščni čaj sadna zloženka
sezamova pletenka
puranja prsa
sveža paprika

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

Ponedeljek

30.03.2020

Torek

31.03.2020

OB 7.04/01


