
 

mesec: junij

Datum Malica Kosilo

sadje zelenjavna enolončnica

rižev narastek z jagodnim prelivom

sadni čaj razredčen jabolčni sok (SLP)

bio polbeli kruh 

rezina sira

sveža redkvica

sadje špargljeva ( SLP)kremna juha

svinjski trakci v zelenjavni omaki

zeliščni čaj kruhova rolada z ajdovo kašo

koruzni kruh zelena solata z rdečo redkvico

mesnozelenjavni namaz

čokolino porova juha

banana bio špageti

bolonjska omaka

zelena solata z lečo

sadje (ŠS) goveja juha z ribano kašo

kuhana govedina

topla limonada krompirjev pire

ovseni kruh kremna špinača

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

Odgovorna oseba: Lidija Pišek, dipl.san.ing.

Petek

                              JEDILNIK

04.06.2021

Torek

01.06.2021

Sreda

02.06.2021

Četrtek

03.06.2021

OB 7.04/01



 

mesec: junij

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) paradižnikova juha s proseno kašo

makaronovo meso

mlečni rogljič zelena solata z zeljem

LCA probiotični jogurt brez sladoled

dodanega sladkorja

 sadje piščančja obara

pita z jabolki in skuto

topla limonada mešan kompot

hot dog štručka

telečja hrenovka

gorčica

 mleko domača grahova juha

 cornflakes paniran oslič

 banana krompirjeva solata s kumarami

sadje goveja juha z ribano kašo

svinjska pečenka

zeliščni čaj dušen riž

sezamova pletenka zelena solat z rdečo redkvico

kuhan pršut

rezina sveže paprike

mleko čufti v paradižnikovi omaki

polbeli kruh (tradicionalna metoda) krompirjev pire

maslo (SLP) sadna zloženka

med (SLP)

jabolko (SLP)

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.

Torek

08.06.2021

Sreda

Petek

Ponedeljek

Četrtek

10.06.2021

11.06.2021

09.06.2021

07.06.2021

OB 7.04/01



 

mesec: junij

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) prežganka

rižota s piščancem in šparglji

mleko zelena in rdeča pesa v solati

bio ovseni kruh razredčen jabolčni sok (SLP)

lešnikov čokoladni namaz

 sadje kolerabina juha

goveji trakci v zelenjavni omaki

zeliščni čaj krompirjevi kmečki svaljki

koruzna bombeta zelena solata s paradižnikom

puranja prsa

rezina svežega paradižnika

sadje špinačna juha

mesnozelenjavna lazanja

kakao zelena solata s fižolom

ržen kruh

maslo

malinova marmelada (SLP)

prosena kaša z vanili pudingom fižolova enolončnica

banana skutni cmoki z mareličnim prelivom

jabolčna čežana

sadje (ŠS) cvetačna juha

sesekljana pečenka z ajdovo kašo

sadni čaj krompirjev pire

temni kruh zelena s koruzo

tunin 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.

18.06.2021

Sreda

Torek

15.06.2021

Petek

16.06.2021

Četrtek

14.06.2021

Ponedeljek

17.06.2021

OB 7.04/01



 

mesec: junij

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) belušina juha

krompirjev narastek z mesom in

mleko sezonsko zelenjavo

buhtelj z marmelado zelena solata z rdečo peso

 sadje ciganski golaž

jogurtovo pecivo s sezonskim sadjem

sadni čaj razredčen jabolčni sok (SLP)

ržen kruh

pašteta brez konzervansov

svež paradižnik

mlečni riž s čokoladnim posipom file postrvi v koruzni moki

banana krompir v kosih z drobnjakom

zelena solata s čičeriko

sladoled

sadje korenčkova juha s proseno kašo

ocvrt piščanec

zeliščni čaj francoska solata

sirova štručka

kuhan pršut

zelena solata

PRAZNIK PRAZNIK

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.

23.06.2021

Četrtek

24.06.2021

Petek

25.06.2020

Sreda

Ponedeljek

21.06.2021

Torek

22.06.2021

OB 7.04/01


