
 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK

mesec december

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) juha iz rdeče leče  topla limonada

svinjska pečenka  buhtelj z marmelado

zeliščni čaj riž z grahom
02.12.2019 ovseni kruh solatni izbor 

mesnozelenjavni namaz

Torek sadje sarma  sezonsko sadje

krompirjev pire (krompir SLP)  rezina polbelega kruha

sadni čaj čokoladni puding s sadnim prelivom
03.12.2019 bombeta pirina (SLP)

kuhan pršut

svež radič (SLP)

Sreda sadje brokoli juha  sadni smoothie

goveji trakci(eko) v čebulni omaki

zeliščni čaj eko polširoki rezanci s korenjem (SLP)
04.12.2019 kruh brez aditivov solatni izbor 

maslo (SLP)

med

Četrtek pirin mlečni zdrob s čokoladnim posipom pasulj brez mesa  eko  jabolko

banana sirniki temna žemlja

mešan kompot
05.12.2019

Petek sadje kokošja juha z domačo zakuho probiotični napitek LCA

mesnozelenjavna lazanja

kakao solatni izbor 
06.12.2019 miklavžev parkelj

pomaranča

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

OB 7.04/01



 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK

mesec december

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) cvetačna juha  sezonsko sadje

piščančja nabodala  grisini

 zeliščni čaj kus kus z zelenjavo
09.12.2019  pirin kruh solatni izbor

kisla smetana (SLP)

borovničeva marmelada

Torek  sadje primorska jota ( eko repa)  zeliščni čaj

rižev narastek  mlečni rogljič

sadni čaj mešan kompot
10.12.2019 žemlja temna

rezina sira

sveža paprika

Sreda sadje koromačeva kremna juha sadnožitna rezina

svinjski file po dunajsko s sezamom

zeliščni čaj pražen krompir 
11.12.2019 koruzni kruh radič (SLP) v solati s fižolom

tunin namaz z avokadom

Četrtek mleko (SLP) grahova kremna juha sadni smoothie

granola kosmiči (SLP) s cornflakes kmečki rženi svaljki

banana mesnozelenjavna omaka
12.12.2019 solatni izbor 

Petek sadje porova juha LCA probiotični jogurt brez dodanega sladkorja

pečen file ostriža

zeliščni čaj maslen krompir
13.12.2019 kruh s krompirjem solatni izbor

piščančje prsi

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

OB 7.04/01



 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK

mesec december

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) piščančji paprikaš  bio razredčen jabolčni sok 

šili svedrčki  mlečni rogljič

zeliščni čaj solatni izbor 
16.12.2019 temni kruh jogurtovo pecivo s sadjem

maslo (SLP)

marmelada

Torek sadje bučna juha  rezina temnega kruha

štajersko kislo zelje  topleni sir

makovka krompirjev pire (krompir SLP)
17.12.2019  sadni jogurt (SLP) razredčen domač jabolčni sok (SLP)

Sreda sadje česnova kremna juha  eko buhtelj z marmelado

goveji zrezki v ciganski omaki

zeliščni čaj polenta
18.12.2019 ržen kruh radič (SLP) v solati s čičeriko

trdo kuhano jajce

ajver, svež paradižnik

Četrtek pirin mlečni zdrob s čokoladnim posipom zimska zelenjavna enolončnica  zeliščni čaj

hruška široki rezanci z orehi  koruzna žemlja

jabolčna čežana s cimetom
19.12.2019

Petek sadje goveja juha z domačo zakuho  eko jabolko

musaka

zeliščni čaj solatni izbor
20.12.2019 polbeli kruh

eko telečja hrenovka

gorčica

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

OB 7.04/01



 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK

mesec december

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) telečja obara z žličniki oki doki jogurt z vanilijo

skutini štruklji

zeliščni čaj mešan kompot
23.12.2019 kruh z manjšo vsebnostjo soli

piščančja pašteta

kislo zelje (SLP)

Torek  sadje goveja juha z domačo zakuho  sezonsko sadje

paniran piščanec

zeliščni čaj dušen riž
24.12.2019 kajzerica  solatni izbor s francosko solato

suh pršut, rezina sire potica

sveža solata

Sreda BOŽIČ BOŽIČ

25.12.2019

Četrtek DAN SAMOSTOJNOSTI DAN SAMOSTOJNOSTI

26.12.2019

Petek NOVOLETNE POČITNICE NOVOLETNE POČITNICE

27.12.2019

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

OB 7.04/01


