
 

mesec: april

Datum Malica Kosilo

zeliščni čaj goveja juha z rezanci

pekovsko pecivo velikonočni zajček kuhana šunka

pomaranča pražen krompir 

hren z jajčko ali zelena solata

marmorni kolač

sadje (ŠS) ješprenova mineštra

carski praženec z bio pirino moko

makovka jabolčna čežana

LCA jogurt brez dod. sladkorja

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

02.04.2021

Četrtek

01.04.2021

                              JEDILNIK

OB 7.04/01



 

mesec: april

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

VELIKONOČNI PONEDELJEK VELIKONOČNI PONEDELJEK

sadje korenčkova juha

ribje palčke s koščki ribe

kakao tri žita z zelenjavo

polbeli kruh zelena solata z rdečo peso

kisla smetana (SLP) 

borovničeva marmelada

Sreda sadje zelenjavna bistra juha

Svetovni dan eko goveji trakci v čebulni(bio) omaki

zdravja bio zeliščni čaj meta tribarvne testenine (SLP)

kruh tradic metoda (SLP) zelena solata z bio rdečo peso in

rezina sira edamec bio jabolčnim kisom

bio korenček

bio pirin mlečni zdrob s čokoladnim porova juha 

posipom sesekljana pečenka  

hruška krompirjev pire (SLP)

bučke v omaki

sadje (ŠS) goveja juha z ribano kašo

pirini svaljki

zeliščni čaj piščančja prsa v žafranovi omaki

pirin kruh zelena solata z  jajčko

maslo

bio kremni med (SLP)

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.

Četrtek

08.04.2021

09.04.2021

07.04.2021

Petek

Ponedeljek

05.04.2021

Torek

06.04.2021

OB 7.04/01



 

mesec: april

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) cvetačna juha 

makaronovo meso

topla limonada zelena solata z zeljem in fižolom

koruzni mešani kruh 

piščančja pašteta brez konzervans.

rdeča redkvica

 sadje juha iz rdeče leče

mesni kaneloni

zeliščni čaj krompirjev pire

sirov polžek (SLP) kremna špinača

sadje špargljeva juha

svinjski medaljoni v gorčični omaki

sadni čaj polenta 

bio pirina makovka zelena solata z redkvico

kuhan pršut

list zelene solate

mleko prežganka

kosmiči s sadjem pečena postrv (SLP) 

banana maslen krompir

zelena solata s korenčkom

sadje (ŠS) brokolijeva juha

pečen piščanec

zeliščni čaj mlinci s kislo smetano 

polbeli kruh zelena solata z lečo

namaz mladi kajmak 

sveža kumara

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.

12.04.2021

Ponedeljek

14.04.2021

Četrtek

15.04.2021

Sreda

Torek

13.04.2021

Petek

16.04.2021

OB 7.04/01



 

mesec: april

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) piščančji paprikaš

vodni vlivanci

zeliščni čaj zelena solata s koruzo

krompirjev kruh sezonsko sadje

tunin namaz z avokadom  

 sadje bistra zelenjavna juha

dunajski zrezek

temna žemlja rizi bizi

bio jagodni kefir radič v solati s fižolom

sadje čufti v paradižnikovi omaki  

krompirjev pire 

topla limonada zelena solata

hot dog štručka sezonsko sadje

telečja hrenovka

gorčica

mlečni riž s čokoladnim posipom špinačna juha

banana bio špageti

ribja omaka

zelena solata z zeljem in čičeriko

sadje (ŠS) golaževa enolončnica z žličniki

cmoki s slivovim nadevom

zeliščni čaj razredčen bio jabolčni sok (SLP)

sezamova pletenka  

puranja prsa

kisla kumarica

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.

Sreda

21.04.2021

Četrtek

22.04.2021

Petek

23.04.2021

Ponedeljek

19.04.2021

Torek

20.04.2021

OB 7.04/01



 

mesec: april

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

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

29.04.2021

Petek

30.04.2021

Ponedeljek

26.04.2021

Torek

27.04.2021

Sreda

28.04.2021

OB 7.04/01


