JEDILNIK

( 17. 1. 2022 – 21. 1. 2022 )

PONEDELJEK
Malica:

polbeli kruh, arašidno maslo, marmelada, čaj, jabolko

Kosilo:

prežganka, naravni zrezki v omaki, kruhov cmok, zelena solata

Pop. Malica:

2013

kruh, sadni jogurt

JEDILNIK(2. 9. 2013 – 7. 9.2013)
TOREK
2013

Malica:

makova štručka, jogurt

Kosilo:

obara, kruh, čokoladni
(2.puding
9. 2013 – 7. 9.2013)

Pop. malica:

JEDILNIK

kifelj, 100% sadni sok
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
HRUŠKE

SREDA
Malica:

ribji namaz, pirina lepinja, sadni čaj

Kosilo:

korenčkova juha, kotlet na žaru, džuveč riž, mešana solata

Pop. malica:

sendvič, sok

ČETRTEK
Malica:

kosmiči, mleko, hruške

Kosilo:

goveja juha z rezanci, kuhana govedina, pražen krompir, špinača

Pop. malica:

piškoti, mleko

PETEK
Malica:

pizza, 100% jabolčni sok

Kosilo:

segedin golaž, polenta, kompot

Pop. malica:

ajdova štručka, mandarina

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.
Povprečno enkrat na teden dobijo učenci tudi sadje iz projekta Shema šolskega sadja.
Podatke o vsebnosti snovi, ki povzročajo alergijo ali preobčutljivost so navedeni v tabeli, ki jo dobite v šolski kuhinji.
Učenci imajo pri kosilu vedno na voljo različne vrste kruha, vodo ali sadni sok in sezonsko sadje.
* Je uporabljeno ekološko živilo.

Ribnici, 17. 1. 2022

Vodja šol. prehrane: Magda Oražem

JEDILNIK

( 24. 1. 2022 – 28. 1. 2022 )

PONEDELJEK
Malica:

tamar sir, koruzni kruh, čaj

Kosilo:

čista juha, puranji frikase, kus-kus, zelena solata

Pop. Malica:

makova štručka, 100% sadni sok

2013

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

GROZDJE

TOREK

JEDILNIK

Malica:

(2. 9. 2013
hrenovke, hog dog štručka,
čaj – 7. 9.2013)

Kosilo:

zelenjavna rižota, mešana solata, mlečni desert

Pop. malica:

sendvič s sirom, sok

SREDA
Malica:

pletenka, mlečni smuti

Kosilo:

prežgana juha, ocvrte ribe, slan krompir, solata

Pop. malica:

polnozrnat rogljič z marmelado, mleko

ČETRTEK
Malica:

kosmiči, mleko, jabolko

Kosilo:

zelenjavna juha, krompirjeva musaka, zelena solata

Pop. malica:

pašteta, kruh

PETEK
Malica:

mesno-zelenjavni namaz, polnozrnata žemlja, čaj z limono

Kosilo:

pasulj, marelični cmoki, sok

Pop. malica:

jabolčni burek, sok

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.
Povprečno enkrat na teden dobijo učenci tudi sadje iz projekta Shema šolskega sadja.
Podatke o vsebnosti snovi, ki povzročajo alergijo ali preobčutljivost so navedeni v tabeli, ki jo dobite v šolski kuhinji.
Učenci imajo pri kosilu vedno na voljo različne vrste kruha, vodo ali sadni sok in sezonsko sadje.
* Je uporabljeno ekološko živilo.

Ribnici, 24. 1. 2022

Vodja šol. prehrane: Magda Oražem

