
 

mesec: april

Datum Malica Kosilo

sadje korenčkova juha z bio proseno kašo

2a ribje palčke

limonada krompirjev pire

hot dog štručka kremna špinača

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.

Petek

01.04.2022

                              JEDILNIK

OB 7.04/01



 

mesec: april

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) TEDEN TRADICIONALNIH JEDI

piščančji paprikaš

zeliščni čaj polenta

ržen kruh radič v solati s čičeriko

rezina sira rolada

sveža solata

 sadje goveja juha s črkami - 2a in 3 b

zeljna musaka z govejim mletim mesom

graham žemlja krompirjev pire

bio sadni kefir razredčen jabolčni sok

sadje fižolova mineštra

zapečena bio prosena kaša s skuto in orehi

topla limonada jabolčna čežana

polbeli kruh

domač tunin namaz

svež korenček

Četrtek bio seneno mleko špargljeva juha

Svetovni dan bio žitna kaša mulc z okusom lešnika pečena postrv (SLP)

zdravja  jabolko krompir v kosih z drobnjakom

zelena solata z rdečo peso

sadje  ričet (bio ješprenj) s prekajenim mesom

jabolčni zavitek ali štrudelj

zeliščni čaj mešan kompot

koruzna žemlja

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

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

Ponedeljek

07.04.2022

08.04.2022

06.04.2022

04.04.2022

Petek

Torek

05.04.2022

Sreda

OB 7.04/01



 

mesec: april

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) juha iz rdeče leče

rižota s piščancem in šparglji

sadni čaj zelena solata s koruzo - 5b

kruh z manjšo vsebnostjo soli čokoladna špirala (SLP)

domač mesnozelenjavni namaz

 sadje čufti v paradižnikovi omaki - 3a

krompirjev pire

topla limonada sadni frape

bio ječmenov mešani kruh

trdo kuhano jajce

sveža paprika, ajver

sadje porova kremna juha -3b

svinjski trakci v zelenjavni omaki

zeliščni čaj pirini svaljki

polbeli kruh radič v solati s fižolom

maslo (SLP)

malinina marmelada (SLP)

mlečna prosena kaša(bio) s čok. velikonočna juha z ajdovo kašo

posipom kuhana šunka

banana pražen krompir

hren z bio jajčko

potica

sadje 8b

spomladanska zelenjavna enolončnica z 

zeliščni čaj žličniki

pekovsko pecivo - velikonočni zajček čokoladni cmoki

pomaranča razredčen jabolčni sok

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.

11.04.2022

Ponedeljek

Petek

13.04.2022

Četrtek

14.04.2022

Sreda

Torek

12.04.2022

15.04.2022

OB 7.04/01



 

mesec: april

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

VELIKONOČNI PONEDELJEK VELIKONOČNI PONEDELJEK

 sadje telečja obara z vodnimi žličniki

sirovi štruklji (SLP)

zeliščni čaj mešan kompot

sezamova pletenka

kuhan pršut

sveža paprika

sadje spomladanska juha

bio špageti

kakao bolonjska omaka

ovseni kruh zeljna solata s paradižnikom - 3b

kisla smetana (SLP)

borovničeva marmelada

bio pirin mlečni zdrob s čokoladnim korenčkova juha

posipom piščančji ražnjiči -2b in 3b

banana pomfri s kečapom

zelena solata s fižolom

sadje gobova juha - 3b

njoki

zeliščni čaj lososova smetanova omaka

pirin kruh rdeča pesa s koruzo  - 3b

kajmak namaz

sveža rdeča redkvica

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.

19.04.2022

Ponedeljek

18.04.2022

Torek

Sreda

20.04.2022

Četrtek

21.04.2022

Petek

22.04.2022

OB 7.04/01



 

mesec: april

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) čista zelenjavna juha z ribano kašo
mesnozelenjavna lazanja

zeliščni čaj radič v solati s fižolom
polžek pizza (SLP)

 sadje goveji golaž iz eko govedine - 8b

polenta
rogljič zelena solata z rdečo peso
bio jogurt sladoled - 1b in 3b

PRAZNIK PRAZNIK

PRVOMAJSKE POČITNICE PRVOMAJSKE POČITNICE

PRVOMAJSKE POČITNICE PRVOMAJSKE 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

Četrtek

28.04.2022

Petek

29.04.2022

Ponedeljek

25.04.2022

Torek

26.04.2022

Sreda

27.04.2022

OB 7.04/01


