
 

mesec: december

Datum Malica Kosilo

sadje goveja juha z domačo zakuho

sesekljan zrezek

zeliščni čaj krompirjev pire

polbeli kruh kremna špinača

mladi kajmak 

svež korenček

bio pirin mlečni zdrob s čokoladnim čičerikina juha

posipom piščančji trakci v gorčično smetanovi 

hruška omaki

kmečki koruzni svaljki

zeljna solata 

sadje prežganka

pečen file postrvi (SLP)

bio koruzna štručka s sirom kuhan krompir z drobnjakom

bio sadni jogurt (SLP) radič v solati s fižolom

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

03.12.2021

Četrtek

02.12.2021

                              JEDILNIK

Sreda

01.12.2021

OB 7.04/01



 

mesec: december

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

 sadje (ŠS) zelenjavna juha

piščančji kanelon

kakao krompirjev pire

miklavžev parkelj zelena solata s koruzo

 pomaranča

sadje brokolijeva juha

goveji trakci v zelenjavni omaki

sadni čaj polenta z ajdo

ržen kruh zelena solata z rdečo peso

 maslo

 med

Sreda sadje korenčkova juha

svinjski file po dunajsko s sezamom

zeliščni čaj porov dušen riž

kajzerica radič (SLP) v solati s čičeriko

 puranja šunka

 kisla kumara

mleko primorska jota ( eko repa)

polenta marmorni kolač

banana mešan kompot

sadje prosena cvetačna juha

ocvrt oslič

zeliščni čaj krompirjeva solata

temni kruh razredčen jabolčni sok

 eko telečja hrenovka

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.

Četrtek

09.12.2021

10.12.2021

08.12.2021

Petek

Ponedeljek

06.12.2021

Torek

07.12.2021

OB 7.04/01



 

mesec: december

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) piščančji paprikaš

tribarvne testenine (SLP)

zeliščni čaj zeljna solata s fižolom

bio polbeli kruh sezonsko sadje

maslo

malinina marmelada (SLP)

 sadje goveja juha z ribano kašo

pečenica

kakao matevž

orehov žepek kisla repa s proseno kašo

sadje ričet s prekajenim mesom

pecivo pijana nevesta

sadni čaj razredčen jabolčni sok

kajzerica

puranja prsa

sveža paprika

mleko (SLP) juha iz maslene buče

granola kosmiči (SLP) s cornflakes pečen piščanec

banana mlinci s kislo smetano

dušeno rdeče zelje

sadje sarma 

krompirjev pire

zeliščni čaj sadna zloženka

pirin kruh

jajčni namaz ali trdo kuhano jajce

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.

13.12.2021

Ponedeljek

15.12.2021

Četrtek

16.12.2021

Sreda

Torek

14.12.2021

Petek

17.12.2021

OB 7.04/01



 

mesec: december

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) porova juha

piščančja nabodala z zelenjavo

zeliščni čaj pražen krompir 

bio kakavova štručka s cimetom zelena solata s koruzo

 sadje bučna juha

bio špageti

kakao bolonjska omaka

pletenka zelena solata s čičeriko

rezina sira(SLP)

svež korenček

sadje  pasulj

jogurtovo pecivo s sadjem

zeliščni čaj mešan kompot

bio ovseni kruh

piščančji medaljoni

ajver

mlečni riž s čokoladnim posipom brokolijeva juha

banana štajersko kislo zelje

krompirjev pire

razredčen jabolčni sok

sadje svinjska pečenka

rizi bizi

zeliščni čaj zelena solata z jajčko

koruzna žemlja potica

kuhan pršut

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.

Sreda

22.12.2021

Četrtek

23.12.2021

Petek

24.12.2021

Ponedeljek

20.12.2021

Torek

21.12.2021

OB 7.04/01



 

mesec: december

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

NOVOLETNE POČITNICE NOVOLETNE 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

30.12.2021

Petek

31.12.2021

Ponedeljek

27.12.2021

Torek

28.12.2021

Sreda

29.12.2021

OB 7.04/01


