
 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

sadje spomladanska juha

goveji zrezki v čebulni omaki

rogljič dušen riž z zelenjavo

bio jagodni kefir solatni izbor

mlečni riž s čokoladnim posipom goveja juha z domačo zakuho

banana musaka

solatni izbor

sadje pašta fižol

sirniki

zeliščni čaj jabolčna čežana z bananami

kruh z zmanjšano vsebnostjo soli

piščančja pašteta

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.

Petek

03.03.2023

Četrtek

02.03.2023

                              JEDILNIK

Sreda

01.03.2023

OB 7.04/01



 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) kremna korenčkova juha

pečen piščanec

 zeliščni čaj zeljne krpice

 polbeli kruh bio razredčen jabolčni sok (SLP)

 kisla smetana

borovničeva marmelada

sadje brokoli juha

rižota z bio govedino in zelenjavo

zeliščni čaj solatni izbor

sirova štručka sadni frape

kuhan pršut

list zelene solate

sadje česnova juha z mascarpone in zlatimi 

kroglicami

kakao svinjski trakci v ciganski omaki

bio sladko pecivo s čok. zrni v obliki  špinačni njoki

rožice solatni izbor

mleko chili con carne

koruzni kosmiči jabolčni zavitek

mandarina limonada

sadje goveja juha z domačo zakuho

kuhana govedina

zeliščni čaj krompirjev pire

polbeli kruh kremna špinača

ribji namaz z avokadom

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

Četrtek

09.03.2023

10.03.2023

08.03.2023

06.03.2023

Petek

Torek

07.03.2023

Sreda

OB 7.04/01



 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) piščančji paprikaš

tribarvne testenine (SLP)

zeliščni čaj solatni izbor

bio pirina kajzerica sezonsko sadje

rezina sira

svež korenček

 sadje prežganka

svinjska pečenka

tekoči jogurt vanilija (SLP) mlinci

mlečni rogljič solatni izbor

sadje pohorski lonec z bio ješprenjem

rižev narastek

sadni čaj mešan kompot

bio ržen kruh

jajčni namaz

sveža paprika

pirin mlečni zdrob s čokoladnim čebulna juha z zlatimi kroglicami

posipom mesnozelenjavna lazanja

banana solatni izbor

sadje bučna (hokaido) juha

eko goveji trakci v gorčični omaki

sadni čaj pirini svaljki 

hot dog štručka solatni izbor

bio 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.

13.03.2023

Ponedeljek

Petek

15.03.2023

Četrtek

16.03.2023

Sreda

Torek

14.03.2023

17.03.2023

OB 7.04/01



 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) čebulna juha

eko špageti z bolonjsko omako

zeliščni čaj riban sir

pirin kruh solatni izbor

maslo (SLP)

med

sadje mesnozelenjavna enolončnica

marmeladne palačinke

sadni čaj mešan kompot

pletenka sezam

 piščančji šink

 rdeča redkvica

sadje grahova kremna juha 

sesekljan zrezek z bio ajdovo kašo

zeliščni čaj krompirjev pire

ržen kruh dušena kisla repa

piščančji medaljoni

ajver

čokolino porova juha

banana piščančji ražnjiči

riž z zelenjavo

solatni izbor

sadje goveja juha z domačo zakuho

pečena postrv (SLP)

zeliščni čaj maslen krompir

ovseni kruh solatni izbor

kajmak namaz

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.

21.03.2023

Ponedeljek

20.03.2023

Torek

Sreda

22.03.2023

Četrtek

23.03.2023

Petek

24.03.2023

OB 7.04/01



 

mesec: marec

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) korenčkova juha iz eko korenja

ocvrt piščanec

zeliščni čaj kus kus z zelenjavo

koruzni kruh solatni izbor

mesnozelenjavni namaz

 sadje čufti v paradižnikovi omaki

krompirjev pire

bio jogurt korenček - pomaranča solatni izbor

bio ržena makovka sadna solata

sadje prežganka

dušen svinjski zrezek

topla limonada eko korenčkovi polširoki rezanci 

pirin kruh solatni izbor

maslo (SLP)

marmelada

mlečna prosena kaša golaževa juha

suho sadje cmoki z mareličnim nadevom

razredčen jabolčni sok (SLP)

sadje grahova kremna juha 

oslič v koruzni srajčki  

sadni čaj kuhan krompir z drobnjakom 

štručka s semeni solatni izbor

suh pršut

rezina sira

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

30.03.2023

Petek

31.03.2023

Ponedeljek

27.03.2023

Torek

28.03.2023

Sreda

29.03.2023

OB 7.04/01


