
 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

sadje (ŠS) milijonska juha

grška musaka

sadni čaj solatni izbor

03.10.2022 polbeli kruh

mesnozelenjavni namaz

sadje prežganka z jajčko

bio peresniki z bučkami in piščancem

zeliščni čaj solatni izbor

hot dog štručka

bio telečja hrenovka

gorčica

sadje telečja obara 

črno belo pecivo

čokoladno mleko razredčen jabolčni sok

rogljič

mleko (SLP) ohrovtova juha

koruzni kosmiči dunajski zrezek s sezamom

banana pražen krompir (SLP)

 solatni izbor

sadje špinačna juha

pečen file postrvi (SLP)

zeliščni čaj maslen krompir (krompir SLP)

ržen kruh solatni izbor

kisla smetana (SLP)

malinina marmelada (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.

04.10.2022

Torek

                              JEDILNIK

Ponedeljek

Sreda

05.10.2022

Petek

07.10.2022

Četrtek

06.10.2022

OB 7.04/01



 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) čebulna juha z zlatimi kroglicami

svinjska pečenka

sadni čaj rizi bizi

pirin kruh solatni izbor

sardinin namaz z avokadom

sadje korenčkova juha iz bio korenja s pšeničnim 

zdrobom

sadni čaj makaronovo meso (bio goveje mleto meso)

bio ovseno pecivo s posipom solatni izbor

rezina sira 

svež paradižnik

sadje bučna juha z ajdovo kašo

piščančji trakci v smetanovi omaki z gobami

mlečni rogljič krompirjevi svaljki

bio sadni kefir breskev solatni izbor

mlečna prosena kaša s čokoladnim  paštafižol brez mesa

posipom cesarski praženec

hruška jabolčna čežana

sadje čufti  v paradižnikovi omaki

krompirjev pire (SLP)

kakao solatni izbor

ovseni kruh sladoled

maslo

marmelada

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

13.10.2022

14.10.2022

10.10.2022

Petek

Ponedeljek

Torek

11.10.2022

Sreda

12.10.2022

OB 7.04/01



 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) grahova juha

bio špageti

sadni čaj bolonjska omaka

polbeli kruh riban sir

pašteta brez konzervansov solatni izbor

 sadje krompirjev golaž

jabolčna pita s slivami

topla limonada razredčen jabolčni sok (SLP)

bio sezamova štručka

piščančja prsa

svež paradižnik

 sadje goveja juha z domačo zakuho

svinjski zrezek v zeliščni omaki 

kakao dušen riž

sirov polžek (SLP) solatni izbor

bio pirin mlečni zdrob s čokoladnim porova juha

posipom pečen piščanec

banana zeljne krpice

sezonsko sadje

 sadje prežganka

zelenjavnomesna rižota iz treh žit

sadni čaj solatni izbor

bio ržen mešan kruh mini roladica

jajčni namaz

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.

17.10.2022

Ponedeljek

Torek

18.10.2022

Petek

21.10.2022

19.10.2022

Četrtek

20.10.2022

Sreda

OB 7.04/01



 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) hokaido bučna juha

mesni polpeti s proseno kašo in zelenjavo

kakao krompirjev pire (SLP)

ovseni kruh solatni izbor

maslo (SLP)

med

 sadje cvetačna juha

dušeni bio goveji trakci v čebulni omaki

zeliščni čaj zdrobov cmok

kruh z manjšo vsebnostjo soli  solatni izbor

piščančji medaljon

ajver

sadje brokoli juha

mesnozelenjavna lazanja

oki doki napitek jagoda solatni izbor

makovka

mleko zelenjavna juha s proseno kašo

polenta ribje palčke

banana krompir v kosih (SLP)

solatni izbor

sadje piščančji paprikaš z bučo

vlivanci

kakao solatni izbor

pirin kruh mlečna rezina

mladi kajmak

svež paradižnik

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

25.10.2022

28.10.2022

Sreda

26.10.2022

Četrtek

27.10.2022

Petek

Ponedeljek

24.10.2022

OB 7.04/01



 

mesec: oktober

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

JESENSKE POČITNICE JESENSKE 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

Ponedeljek

31.10.2022

OB 7.04/01


