
 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

sadje (ŠS) cvetačna juha

špageti

zeliščni čaj bolonjska omaka

krompirjeva štručka zelena solata z ajdovo kašo

piščančji šink

kisla kumarica

sadje goveja juha z domačo zakuho

otroška pečenica

 kakao krompirjev pire

 polbeli kruh kisla repa (eko SLP)

 kisla smetana (SLP)

 borovničeva marmelada

sadje prežganka

goveji trakci v čebulni omaki

rogljič kruhova rolada

sadni jogurt zeljna solata s fižolom

mleko milijonska juha

polenta ocvrt piščanec

banana dušen riž

radič v solati

sadje (ŠS) zeljna enolončnica

gratinirane skutine palačinke

zeliščni čaj jabolčni kompot

rženi kruh

sardelin namaz

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.

Četrtek

02.02.2021

                              JEDILNIK

Ponedeljek

01.02.2021

Sreda

03.02.2021

04.02.2021

Petek

05.02.2021

Torek

OB 7.04/01



 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

PREŠERNOV DAN PREŠERNOV DAN

sadje brokolijeva juha

mesnozelenjavna lazanja

makovka radič v solati

sadni kefir mandarina

sadje pasulj

jogurtovo pecivo s sadjem

zeliščni čaj razredčen domač jabolčni sok (SLP)

sirova štručka

kuhan pršut

sveža paprika

bio pirin mlečni zdrob s čokladnim goveja juha z domačo zakuho

posipom mesnozelenjavna rižota (tri žita)

hruška zelena solata z rdečo peso

sadje

sadje (ŠS) čufti v paradižnikovi omaki

krompirjev pire

mleko sadna zloženka

pustni krof

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

10.02.2021

08.02.2021

Torek

09.02.2021

Sreda

Petek

Četrtek

11.02.2021

12.02.2021

OB 7.04/01



 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

ZIMSKE POČITNICE ZIMSKE POČITNICE

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

17.02.2021

Četrtek

18.02.2021

Sreda

16.02.2021

15.02.2021

Ponedeljek

Torek

19.02.2021

OB 7.04/01



 

mesec: februar

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) bučna juha

makaronovo meso(eko temni polžki SLP)

zeliščni čaj zelena solata z rdečo peso

koruzni kruh pomaranča

mesnozelenjavni namaz

 sadje korenčkova juha

svinjska pečenka

sadni čaj pražen krompir

pletenka  s sezamom zelena solata s čičeriko 

piščančji šink

list zelene solate

sadje goveji golaž z bio govedino

polnozrnata polenta

zeliščni čaj zeljna solata s fižolom

ovseni kruh sadje

maslo (SLP)

med

mleko jota

koruzni kosmiči mešan zavitek

banana mešan kompot

sadje (ŠS) ohrovtova juha

piščančji trakci v zelenjavni omaki

sadni čaj krompirjevi svaljki

polbeli kruh radič v solati

trdo kuhano jajce

ajver, 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.

23.02.2021

Ponedeljek

24.02.2021

Četrtek

25.02.2021

Petek

26.02.2021

22.02.2021

Torek

Sreda

OB 7.04/01


