
 

mesec: november

Datum Malica Kosilo

sadje (ŠS) ajdova juha s korenčkom

makaronovo meso

zeliščni čaj solatni izbor

07.11.2022 bio pecivo s sirom

piščančja prsa

kisla kumarica

sadje segedin golaž

beli žganci

sadni čaj kokosovo pecivo

koruzni kruh razredčen jabolčni sok (SLP)

domač mesnozelenjavni namz

sadje porova juha

dunajski zrezek

rogljič pražen krompir (SLP)

vanilijev jogurt (SLP) solatni izbor

mlečni riž s čokoladnim posipom goveja juha z domačo zakuho

banana mesnozelenjavna lazanja

solatni izbor

sadje hokaido bučna juha

pečen piščanec

zeliščni čaj mlinci s kislo smetano

ovseni kruh dušeno rdeče zelje

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.

                              JEDILNIK

Ponedeljek

Sreda

09.11.2022

Petek

11.11.2022

Četrtek

10.11.2022

08.11.2022

Torek

OB 7.04/01



 

mesec: november

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) TEDEN TRADICIONALNIH JEDI

Štajerska

zeliščni čaj

polbeli kruh štajerska kisla juha

domač tunin namaz narastek iz prosene kaše

jabolčni kompot

sadje Dolenjska

čokoladno mleko (SLP) goveja juha z ribano kašo

ržen kruh pečenica

rezina sira  matevž

svež paradižnik dušeno kislo zelje

sadje Ljubljana z okolico

zeliščni čaj ričet

šolska bombeta skutne palačinke

kuhan pršut razredčen jabolčni sok (SLP)

kisla kumarica

 bio mleko Zasavje

koruzni kosmiči

banana čebulna juha

grenadirmarš

solatni izbor

Tradicionalni slovenski zajtrk Slovenska Istra

mleko, kruh, maslo, med, jabolko 

(SLP) česnova juha

polbeli kruh (tradicionalna metoda) SLPkrompirjevi njoki

bio sadni kefir paradižnikova omaka

solatni izbor

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

Ponedeljek

Torek

15.11.2022

Sreda

16.11.2022

Četrtek

17.11.2022

18.11.2022

14.11.2022

OB 7.04/01



 

mesec: november

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) bograč

cmoki z jagodnim nadevom

makovka razredčen malinovec (SLP)

grški sadni jogurt

 sadje grahova juha

sesekljan zrezek z ovsenimi kosmiči

zeliščni čaj krompirjev pire

polbeli kruh solatni izbor

jajčni namaz

 sadje goveja juha z domačo zakuho

svinjski trakci v gorčični omaki

kakao dušen riž

pizza polžek (SLP) solatni izbor

bio pirin mlečni zdrob s čokoladnim cvetačna juha

posipom eko špageti

banana bolonjska omaka iz eko govejega mesa

solatni izbor

 sadje milijonska juha

ocvrt oslič

sadni čaj kuhan krompir z drobnjakom (SLP)

bio ržen mešan kruh solatni izbor

pašteta brez konzervansov

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

22.11.2022

Petek

25.11.2022

23.11.2022

Četrtek

24.11.2022

Sreda

21.11.2022

Ponedeljek

OB 7.04/01



 

mesec: november

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) goveji golaž

bio polenta

sadni čaj solatni izbor

pirina bombeta sezonsko sadje

piščančja mortadela

sveža paprika

 sadje jota

skutini flancati

oki doki napitek jagoda jabolčni kompot

pletena sezamova štručka

sadje korenčkova juha

svinjska pečenka

zeliščni čaj zeljne krpice

ržen kruh  razredčen jabolčni sok

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

Sreda

30.11.2022

Ponedeljek

28.11.2022

Torek

29.11.2022

OB 7.04/01


