JEDILNIK
DAN
PONEDELJEK
3. 10. 2022

ZAJTRK

MALICA

KOSILO

POP. MALICA

Črn kruh∗,
Ržena štručka s
topljeni sir, sveža semeni*, sadni
zelenjava, čaj
smuti

Puranji trakci v
gorčični omaki,
kruhova rulada,
zelena solata s
koruzo

Krekerji, sadje

TOREK
4. 10. 2022

Polbel kruh*,
pašteta,
paradižnik, čaj

Bombeta s
semeni*, sadni
ovčji jogurt*

Jabolčni zavitek,
voda

SREDA
5. 10. 2022

Bio muffin*,
mleko

Koruzni kruh*,
suha salama,
kisle kumarice,
zeliščni čaj

Porova juha,
svinjska
pečenka, rizibizi, zeljna
solata z radičem
Zelenjavna juha,
musaka z
mesom in
bučkami, rdeča
pesa

Šolska shema
ČETRTEK
6. 10. 2022

PETEK
7. 10. 2022

Pisan kruh*, poli
salama, kisla
paprika, čaj

Žemljica, sadna
skuta, čaj

hruška
Pirin mlečni
Gobova juha,
zdrob* s
piščančji zrezki,
kakavovim
pire krompir*,
posipom in
kuhana
brusnicami
zelenjava
Polnozrnat
kruh*, ribji
namaz, čaj

Kruhek s
semeni*, skuta

Sadni lonček z
jogurtom

Enolončnica s
Ovseni piškoti,
stročjim
grozdje
fižolom, cesarski
praženec,
jabolčna
čežana*

*Lokalna pridelava, eko pridelava, bio živilo
Zaradi objektivnih razlogov si pridržujemo pravico do sprememb jedilnika.
Podatke o vsebnosti snovi, ki povzročajo alergijo ali preobčutljivost so navedeni v tabeli, ki jo dobite v šolski
kuhinji.

DOBER TEK!
Organizator šolske prehrane: Rebeka Žagar

Ravnateljica: Andreja Modic

JEDILNIK
DAN

ZAJTRK

MALICA

KOSILO
Piščančji zrezki v
naravni omaki,
zeljne krpice,
mešano sadje

Prepečenec,
nektarina

Goveja juha,
kuhana
govedina,
pražen
krompir*,
špinačna omaka
Pica burek, sadni Brokolijeva
sok z vodo
kremna juha,
testenine s
tunino omako,
paradižnikova
solata
jabolko
Bel kruh*, šunka, Puranji zrezki v
list zelene solate, čebulni omaki,
čaj
rženi svaljki*,
mešana solata

Sadno žitna
rezina, voda

Štručka s
semeni*, žitna
bela kava*,
jabolčni čips*

Pirina štručka*,
hruška

PONEDELJEK
10. 10. 2022

Riževi kosmiči,
jogurt, sadje

Črn kruh*,
medeni namaz*,
čaj

TOREK
11. 10. 2022

Toast s kuhanim
pršutom in
pelati, sadni čaj

Mešani kosmiči,
mleko*, banana

SREDA
12. 10. 2022

Polnozrnata
štručka*,
jogurtni desert z
vanilijo*

Šolska shema
ČETRTEK
13. 10. 2022

PETEK
14. 10. 2022

Jajčna omleta s
svežo zelenjavo,
polnozrnati
kruh, sadni čaj

Ajdov kruh,
zrnati sir, med,
čaj

Enolončnica s
svežim zeljem in
krompirjem*,
puding

POP. MALICA

Ovsena
bombetka*,
hruška

Kivi, jogurt

*Lokalna pridelava, eko pridelava, bio živilo
Zaradi objektivnih razlogov si pridržujemo pravico do sprememb jedilnika.
Podatke o vsebnosti snovi, ki povzročajo alergijo ali preobčutljivost so navedeni v tabeli, ki jo dobite v šolski
kuhinji.

DOBER TEK!
Organizator šolske prehrane: Rebeka Žagar

Ravnateljica: Andreja Modic

