JEDILNIK
DATUM

MALICA

KOSILO

POPOLDANSKA
MALICA

PON
20. 9.

temna sirova štručka, rezine
dimljenih piščančjih prsi, list
zelene solate, sadni čaj z limono

piščančji stroganov, koruzna polenta, solata
(zelena, motovilec, paradižnik), nektarina, voda

»bombeta s skuto, ºslive

TOR
21. 9.

riž na ºmleku, cimetov posip z
rjavim sladkorjem, »banana

milijonska juha, oslič po dunajsko, krompir z
zeljem, pomarančne rezine, voda

»kruhov jesenski list, »jogurt

cvetačna juha, mesno/zelenjavna lazanja,
zelena solata s koruzo, ringlo, voda

prepečenec, maslo, 100% jabolčni
sok

SRE
22. 9.

polnozrnati rogljič, sadni jogurt,
ºjabolko
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA in ZELENJAVE –
»korenje

ČET
23. 9.

črni kruh, *liptaver namaz,
»paprika , zeliščni čaj

zelenjavna mineštra s svaljki, črni kruh,
*marmorni kolač, ºjabolko, voda

štručka, mocarela, ºmini paradižnik

PET
24. 9.

bombeta s sezamom, žitni polpet,
rezine ºparadižnika, *šolska
oranžada

korenčkova juha z rižkom, junčji zrezek v lovski
omaki, pražen krompir, solata (zelena,
motovilec, korenje), voda

presta, hruškov sok

ZAJTRK dnevno sestavljamo iz toplih in hladnih napitkov, različnih namazov, mlečnih jedi ter kruha in pekovskega peciva. Opomba: pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. Jedilnik je
namenjen učencem brez prehranskih alergij. Pripravljene jedi vsebujejo oz. lahko vsebujejo v sledeh naslednje alergene: žita, ki vsebujejo gluten, jajca, ribe, arašide, sojo, mleko in mlečne proizvode, oreščke,
listno zeleno, gorčično seme, sezamovo seme in v sledeh. JEDILNIK Z OZNAČENIMI ALERGENI SE NAHAJA NA OGLASNI DESKI V JEDILNICI. »ŽIVILO IZ EKOLOŠKE PRIDELAVE OZ. PREDELAVE.
ºLOKALNO ŽIVILO.* V CELOTI PRIPRAVLJAMO V ŠOLSKI KUHINJI. UČENCI IMAJO VSAKODNEVNO PRI KOSILU NA RAZPOLAGO VODO IN KRUH.

UČENCI IMAJO S SEBOJ PLASTENKO Z VODO.

JEDILNIK
DATUM

MALICA

KOSILO

POPOLDANSKA
MALICA

PON
13. 9.

»pica margerita, paradižnik
češnjevec, *šolska limonada

kokošja juha z rezanci, puranji frikase, kus kus,
rdeča pesa v solati, nektarina, voda

grisini, jogurt z žiti

TOR
14. 9.

makovka, maslo, kakavov napitek,
breskev

bučna juha, testenine 5 žit, paradižnikova
omaka z baziliko, ribani sir, zelena solata s
koruzo, grozdje, voda

SRE
15. 9.

črna žemlja, rezine goveje suhe
salama in sira, vložena kisla
paprika, 100% razredčeni
jabolčni sok
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA grozdje

boranja s telečjim mesom, pire krompir, kitajsko
zelje s fižolom, hruška, voda

»bombetka s kakavom, »mleko

ČET
16. 9.

prosena kaša na ºmleku, posip iz
temne čokolade, breskev

piščančje nabodalo, džuveč riž, solata (zelena,
motovilec, radič), ringlo, voda

krispi kruhki, kolerabica, 100%
sadni sok

PET
17. 9.

»kamutov kruh, lososov namaz,
rukola, *šolski ledeni čaj

fižolova enolončnica brez mesa, »črni kruh,
carski praženec, sadni preliv, jabolka, voda

ajdova bombetka z orehi, probiotični
jogurt

»korenčkov kruh, mlečni namaz,
rezine rdeče paprike

ZAJTRK dnevno sestavljamo iz toplih in hladnih napitkov, različnih namazov, mlečnih jedi ter kruha in pekovskega peciva. Opomba: pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. Jedilnik je
namenjen učencem brez prehranskih alergij. Pripravljene jedi vsebujejo oz. lahko vsebujejo v sledeh naslednje alergene: žita, ki vsebujejo gluten, jajca, ribe, arašide, sojo, mleko in mlečne proizvode, oreščke,
listno zeleno, gorčično seme, sezamovo seme in v sledeh. JEDILNIK Z OZNAČENIMI ALERGENI SE NAHAJA NA OGLASNI DESKI V JEDILNICI. »ŽIVILO IZ EKOLOŠKE PRIDELAVE OZ. PREDELAVE.
ºLOKALNO ŽIVILO.* V CELOTI PRIPRAVLJAMO V ŠOLSKI KUHINJI. UČENCI IMAJO VSAKODNEVNO PRI KOSILU NA RAZPOLAGO VODO IN KRUH.

UČENCI IMAJO S SEBOJ PLASTENKO Z VODO.

