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SADNA
MALICA

MALICA
Sendvič s piščančjo salamo in sirom,
zelenjavni dodatek, čaj

Nektarine

Ajdova štručka, tekoči jogurt LCA

Hruške

Rženi kruh, kokošja pašteta, zelenjavni
dodatek, čaj

Slive

Lešnikov kvašen rogljiček, kakav

Jabolka

Rženi kruh, alpski sir, zelenjavni dodatek,
čaj

Hruške

Pirina bombeta s posipi, sadni kefir

Jabolka
(ŠS)

Mlečna prosena kaša s pšeničnim
zdrobom, čokoladni posip
Hot dog štručka, piščančja hrenovka,
gorčica/ketchup, napitek iz 100% soka

Slive
Breskve

Sezamova pletenka, probiotični jogurt

Jabolka

Črni kruh, maslo, domača jagodna
marmelada, mleko (ŠS)
Ovseni mešani kruh, mesno zelenjavni
namaz, zelenjavni dodatek, čaj

Hruške
Slive
(ŠS)

Mlečni riž, čokoladni posip
Ajdov kruh, rezine sira, zelenjavni
dodatek, čaj
Koruzni kruh, tunin namaz, zelenjavni
dodatek, čaj

Banane
Nektarine
Jabolka

Skutina blazinica, tekoči jogurt LCA

Hruške

Žitni kosmiči, mleko, sadje

Jabolka
(ŠS)

Graham žemlja, suha goveja salama,
zelenjavni dodatek, napitek iz 100% soka

Breskve

Pizza s piščančjo salamo, čaj

Slive

Stoletni kruh, smetanov namaz,
zelenjavni dodatek, čaj

Jabolka

Ovseni kruh, maslo, med, mleko

Jabolka

Makova pletenka, kakav, banana

Hruške

Ciabata, piščančja prsa v ovitku,
zelenjavni dodatek, napitek iz 100% soka

Slive
(ŠS)

KOSILO
Makaronovo meso, zelena solata s koruzo, sadje
Zelenjavna enolončnica, palačinke z marmelado,
napitek iz 100% sadnega soka
Zdrobova juha, paniran file osliča, krompirjeva
solata s kumarami, sadje
Goveja juha z rezanci, govedina v omaki, kruhova
rezina, rdeča pesa
Zrezki iz svinjske ribe v omaki, dušen riž,
paradižnik in paprika v solati, napitek iz 100% soka
Zelenjavna kremna juha, tortelini v omaki, zelena
solata s fižolom, sadje
Pečene piščančje krače, mlinci, mešana solata,
sadni desert
Štajerska kisla juha, mešani kruh, slivovi cmoki z
drobtinicami, kompot iz sezonskega sadje
Polnozrnati špageti z bolonjsko omako, riban sir,
rdeča pesa, sadje
Bistra juha z zakuho, piščanec na žaru, pražen
krompir, mešana solata
Goveji stroganov, zdrobovi cmoki, zelena solata,
sladoled
Puranja obara z vodnimi žličniki, polbeli kruh,
biskvitno pecivo s sadjem
Cvetačna kremna juha, file osliča v koruznem
ovoju, zeljna solata s krompirjem
Boranja z mesom, ovsena bombeta, jabolčni
zavitek
Česnova kremna juha, puranji file po dunajsko,
dušen riž z zelenjavo, mešana solata
Kokošja juha z zakuho, mesni kaneloni, tatarska
omaka, mešana solata, sladoled
Testenine peresniki z mesno zelenjavno omako,
riban sir, zelena solata, sadje
Puranja pleskavica, pečen krompir, paradižnikova
solata, sadje
Bučkina kremna juha, piščančji trakci v omaki, kus,
mešana solata
Ješprenova enolončnica, polbeli kruh, mufin s
sadjem
Mesne kroglice v paradižnikovi omaki, pire krompir,
zelena solata, sadje
Goveja juha z ribano kašo, goveji zrezki v omaki,
polenta, rdeča pesa

ŠS - Shema šolskega sadja in zelenjave in Shema šolskega mleka
Ob sredah bomo dodatno ponudili za malico sadje ali zelenjavo iz Šolske sheme (ŠS), ob določenih dnevih pa mleko ali drugi mlečni izdelek iz
Šolske sheme (ŠS).
Skladno z Uredbo (ES) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom in Uredbo o izvajanju uredbe (EU) (Uradni list RS, št. 6/14),
so alergeni v šolskih jedeh označeni na tedenskem jedilniku, ki se nahaja na oglasnem mestu pred šolsko jedilnico.
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika.
V sodelovanju s komisijo za prehrano jedilnik sestavil Luka Korošec, vodja kuhinje.
Ravnatelj:
Damjan Pihler, prof.

