
 

mesec: december

Datum Malica Kosilo

mleko ohrovtova juha

polenta mesnozelenjavna rižota 

banana solatni izbor

žitna rezina

sadje gobova juha

file postrvi (SLP)

zeliščni čaj krompir v kosih

pirin kruh solatni izbor

sirni namaz (IK)

svež korenček

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 (IK)

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

Petek

02.12.2022

Četrtek

01.12.2022

                              JEDILNIK

OB 7.04/01



 

mesec: december

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

 sadje (ŠS) segedin golaž

beli žganci

kakao biskvit s sadjem

ovseni kruh  razredčen jabolčni sok (SLP)

kisla smetana 

borovničeva marmelada

sadje fižolova mineštra

cmoki z lešnikovim nadevom

kakao mešan kompot

miklavžev parkelj (SLP)

pomaranča

sadje špinačna juha

mesnozelenjavna musaka

sadni čaj solatni izbor

polbeli kruh

trdo kuhano jajce

ajver, sveža paprika

bio pirin mlečni zdrob s čokoladnim goveja juha z ribano kašo

posipom pečen piščanec

Četrtek suho sadje mlinci

solatni izbor

sadje čufti v paradižnikovi omaki

krompirjev pire

zeliščni čaj sadna zloženka

kajzerica

piščančja prsa

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 (IK)

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

Ponedeljek

08.12.2022

09.12.2022

07.12.2022

05.12.2022

Petek

Torek

06.12.2022

Sreda

OB 7.04/01



 

mesec: december

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) piščančji paprikaš

tribarvne testenine (SLP)

sadni čaj solatni izbor

hot dog štručka mlečna rezina

bio telečja hrenovka

gorčica

 sadje korenčkova juha

pečenica

kakao matevž

kruh iz krušne peči dušeno kislo zelje

maslo 

malinina marmelada (SLP)

sadje goveja juha z ribano kašo

mesnozelenjavna lazanja

bio mlečni napitek banana solatni izbor

koruzna žemlja

rezina sira

sveža paprika

prosena kaša z vanili pudingom cvetačna juha s kus kusom

banana svinjski trakci v gorčični omaki

njoki

solatni izbor

sadje vipavska jota (eko kisla repa)(SLP)

črno belo pecivo

zeliščni čaj razredčen jabolčni sok (SLP)

rženi kruh

tunin 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 (IK)

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

12.12.2022

Ponedeljek

Petek

14.12.2022

Četrtek

15.12.2022

Sreda

Torek

13.12.2022

16.12.2022

OB 7.04/01



 

mesec: december

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

sadje (ŠS) zelenjavna enolončnica s čičeriko

carski praženec

sadni čaj jabolčna čežana

pletenka s sezamom

piščančji šink (IK)

list zelene solate

 sadje porova juha z bio ajdovo kašo

eko špageti

zeliščni čaj biolonjska omaka

ovseni kruh solatni izbor

kajmak namaz (IK)

sadje prežganka

goveji trakci v čebulni omaki

topla limonada kruhova rolada

ržen kruh solatni izbor

piščančji medaljoni

ajver

mlečni riž s čokoladnim posipom kremna brokolijeva juha z zlatimi kroglicami

banana sesekljani zrezki

krompirjev pire

dušena kisla repa (SLP)

sadje goveja juha z ribano kašo

piščančji zrezek po dunajsko

zeliščni čaj francoska solata

koruzni kruh

mesnozelenjavni namaz

čokoladno presenečenje

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 (IK)

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

20.12.2022

Ponedeljek

19.12.2022

Torek

Sreda

21.12.2022

Četrtek

22.12.2022

Petek

23.12.2022

OB 7.04/01



 

mesec: december

Datum Malica Kosilo

                              JEDILNIK

PRAZNIK PRAZNIK

NOVOLETNE POČITNICE NOVOLETNE POČITNICE

NOVOLETNE POČITNICE NOVOLETNE POČITNICE

NOVOLETNE POČITNICE NOVOLETNE POČITNICE

NOVOLETNE POČITNICE NOVOLETNE 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 (IK)

Četrtek

29.12.2022

Petek

30.12.2022

Ponedeljek

26.12.2022

Torek

27.12.2022

Sreda

28.12.2022

OB 7.04/01


