
 

mesec: november

Datum Malica Kosilo

sadje (ŠS) milijonska juha

štefani pečenka

zeliščni čaj krompirjev pire (krompir SLP)

bio koruzni mešani kruh solatni izbor

mesnozelenjavni namaz

sadje ričet 

zapečena ajdova kaša s skuto in jabolki

sadni čaj mešan kompot

grofovo pecivo (SLP)

puranja šumka

sveža paprika

sadje kolerabna juha

piščančji trakci v zelenjavni omaki

zeliščni čaj špinačni in navadni široki rezanci (SLP)

rženi kruh solatni izbor

maslo (SLP)

marmelada

mleko korenčkova juha iz bio korenja

bio polenta pečena postrv (SLP)

hruška kuhan krompir z drobnjakom

solatni izbor

sadje segedin golaž

beli žganci

bio ovsena bombeta pomarančno pecivo z banano

oki doki sadni jogurt

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.
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                              JEDILNIK
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04.11.2019
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OB 7.04/01



 

mesec: november

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) hokaido bučna juha

pečen piščanec

zeliščni čaj mlinci s kislo smetano

temni kruh dušeno rdeče zelje

kisla smetana (SLP) razredčen jabolčni sok (SLP)

borovničeva marmelada

 sadje jota brez mesa

skutini flancati

topla limonada mešan kompot

sirova štručka

kuhan pršut

list zelene solate

sadje porova juha

mesni polpeti z ajdo 

zeliščni čaj krompirjev pire (krompir SLP)

pirin kruh bučke v omaki

tunin namaz

kisla kumarica

mlečni zdrob (bio pšenični zdrob) s koruzna juha

čokoladnim posipom svinjska zarebernica

banana rizi bizi

solatni izbor

Tradicionalni slovenski zajtrk korenčkova juha iz bio korenja

mleko, kruh, maslo, med, jabolko makaronovo meso

solatni izbor

polbeli kruh (tradicionalna 

metoda) SLP

bio sadni jogurt

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.
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mesec: november

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) goveja juha z ribano kašo

mesni tortelini s paradižnikovo omako

sadni čaj solatni izbor

ajdov kruh čokoladni puding

piščančja pašteta

bio kisla kumarica

sadje kremna juha iz ohrovta

piščančji paprikaš

makovka polenta

grški sadni jogurt (SLP) solatni izbor

sadje čebulna juha

dunajski zrezek

kakao pražen krompir

pirin kruh solatni izbor

maslo (SLP)

marmelada

mleko brokolijeva juha

koruzni kosmiči bio goveji trakci v zelenjavni omaki

banana kruhov cmok

solatni izbor

sadje prežganka z jajčko

pečenica

sadni čaj matevž

koruzni kruh dušena kisla repa (SLP)

rezina sira

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.
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OB 7.04/01



 

mesec: november

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) grahova juha

mesnozelenjavna lazanja

zeliščni čaj solatni izbor

bio črna štručka z makom

piščančje prsi

sveža paprika

 sadje zeljna enolončnica

gratinirane skutine palačinke

sadni čaj jabolčna čežana

polbeli kruh 

bio hrenovka

gorčica

sadje porova juha

piščančja nabodala

zeliščni čaj polnozrnati kus kus z zelenjavo

rženi kruh  solatni izbor

sardelin namaz

sveža kumarica

mlečni riž s čokoladnim posipom čufti v paradižnikovi omaki

banana krompirjev pire (krompir SLP)

sadna zloženka

sadje cvetačna juha

svinjski file v gorčični omaki

topla limonada pirini svaljki

polbeli kruh (tradicionalna metoda) solatni izbor

(SLP)

trdo kuhano jajce, 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

Ponedeljek
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26.11.2019
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