
                              JEDILNIK

mesec september

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek mleko (SLP)

koruzni kosmiči

banana
01.09.2022

Petek sadje cvetačna juha  sezonsko sadje

makaronovo meso  temna žemlja

zeliščni čaj zelena solata s koruzo
02.09.2022 ržen kruh mlečni sladoled

kisla smetana

borovničeva 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

OB 7.04/01



Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) špinačna juha topla limonada

piščančji zrezek v zelenjavni omaki pirini keksi

zeliščni čaj dušen riž
05.09.2022 koruzni kruh radič v solati s fižolom

mesnozelenjavni namaz

Torek sadje tople kumare s krompirjem in hrenovko sezonsko sadje

jabolčna pita z borovnicami grisini

sadni čaj razredčen jabolčni sok (SLP)
06.09.2022 bio pirina štručka s sirom

puranja šunka

svež paradižnik

Sreda sadje polnjena paprika in čufti v paradižnikovi omaki sadni smoothie

krompirjev pire (SLP)

mlečni rogljič sadna solata
07.09.2022 sadni grški jogurt (SLP)

Četrtek mlečna prosena kaša s čokoladnim  posipom goveja juha z ribano kašo sezonsko sadje

hruška svinjska pečenka temna žemlja

zeljne krpice
08.09.2022 razredčen jabolčni sok (SLP)

Petek sadje porova juha  polbeli kruh

ocvrt oslič  rezina sira

kakao krompirjeva solata s kumarami
09.09.2022 pirin kruh sadni frape

maslo (SLP)

med
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



Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) bučna (hokaido) juha (SLP)  sadnožitna rezina

piščančja nabodala z zelenjavo

topla limonada rizi bizi
12.09.2022 sirova štručka zelena solata z rdečo peso

kuhan pršut

sveža paprika

Torek  sadje goveja juha z ribano kašo tekoči sadni jogurt

kuhana govedina

sadni čaj  krompirjev pire (SLP)
13.09.2022 polbeli kruh kremna špinača

jajčni namaz

Sreda  sadje zelenjavna enolončnica s sezonsko zelenjavo sezonsko sadje

slivovi cmoki prepečenec

zeliščni čaj razredčen jabolčni sok (SLP)
14.09.2022 hot dog štručka

bio telečja hrenovka

gorčica

Četrtek bio pirin mlečni zdrob s čokoladnim posipom brokoli juha sadni smoothie

banana svinjski trakci v zelenjavni omaki

njoki
15.09.2022 radič v solati s fižolom

Petek  sadje korenčkova juha iz bio korenja rožičeva potička

bio špageti

makovka bolonjska omaka
16.09.2022 bio sadni kefir zelena solata s koruzo

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



Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) piščančji paprikaš oki doki sadni napitek

tribarvni svedrčki

kakao zelena solata s čičeriko
19.09.2022 ovseni kruh

maslo

marmelada

Torek  sadje kolerabna juha čokoladni mafin

mesni polpeti z ovsenimi kosmiči

sadni čaj krompirjev pire (SLP)
20.09.2022 pirin kruh zelena solata z rdečo peso

tunin namaz z avokadom

sveža redkvica

Sreda sadje gobova enolončnica s krompirjem  sezonsko sadje

sirovi štruklji (SLP)  grisini

zeliščni čaj jabolčni kompot
21.09.2022 kruh z manjšo vsebnostjo soli

piščančji medaljon

ajver

Četrtek mleko zelenjavna juha s proseno kašo bio buhtelj s čokolado

polenta pečen file postrvi v koruzni moki (SLP)

banana krompir v kosih (SLP)
22.09.2022 zelena solata z lečo

Petek sadje cvetačna kremna juha  LCA brez dodanega sladkorja z okusom borovnice

dušeni bio goveji trakci v čebulni omaki

topla limonada kruhova rezina
23.09.2022 sezamova pletenka  zeljna solata s fižolom

puranja prsa

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

OB 7.04/01



Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) prežganka zeliščni čaj

zelenjavnomesna rižota iz treh žit temna žemlja

topla limonada zelena solata s korenčkom
26.09.2022 ržen kruh sadni frape

rezina sira 

sveža paprika

Torek sadje brokoli juha sadni smoothie

štefani pečenka

zeliščni čaj krompirjev pire (SLP)
27.09.2022 ovseni kruh zelena solata s koruzo

piščančja pašteta brez konzervansov

Sreda sadje piščančja obara  sezonsko sadje

marmorni kolač  rezina ovsenega kruha

koruzna žemlja razredčen jabolčni sok (SLP)
28.09.2022 sadni jogurt (SLP)

Četrtek mlečni riž s čokoladnim posipom korenčkova juha  topla limonada

banana mesnozelenjavna lazanja  rogljič

zelena solata z rdečo peso
29.09.2022

Petek sadje goveja juha z domačo zakuho  buhtelj

file afriškega soma (SLP) v koruzni srajčki

kakao kuhan krompir z drobnjakom (SLP)
30.09.2022 pirin kruh radič v solati s čičeriko

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

OB 7.04/01


