Datum

ZAJTRK

MALICA

KOSILO

PONEDELJEK
30. 8. 2021
TOREK
31. 8. 2021
SREDA
1. 9. 2021
ČETRTEK
2. 9. 2021
PETEK
3. 9. 2021

PONEDELJEK
6. 9. 2021

Sirova štručka,
sadni smoothie, jabolko
Turist kruh, poltrdi
sir, paprika,
breskov čaj

Orehov polžek,
nehomogenizirano mleko, sadež

Črni kruh, med,
maslo, kamilični čaj

Grahamova žemljica, sadni
jogurt brez dodanega
sladkorja, banana

Ludvikov lonec,
domač kruh iz krušne peči,
marmorni kolač

Koruzni kosmiči,
mleko

Domač mešani rženi kruh iz
krušne peči,
piščančja pašteta brez
konzervansov,
češnjev paradižnik,
zeliščni čaj z limono, jabolko

Špageti z bolonjsko polivko,
parmezan,
rdeča pesa v solati,
breskev

Mlečni riž,
čokoladni posip, banana, lešniki

Bučkina juha iz ekoloških bučk s
korenjem, file postrvi,
krompirjeva solata

SREDA
8. 9. 2021

Črni kruh,
jajčni namaz,
paprika, čaj
Graham kruh,
marmelada, maslo,
čaj

ČETRTEK
9. 9. 2021

Sezamova bombeta,
žitna kava

PETEK
10. 9. 2021

Mlečni zdrob,
kakavov posip,
suhi jabolčni krhlji

TOREK
7. 9. 2021

Makaronovo meso,
rdeča pesa v solati,
žitna rezina s sadjem
Porova juha, zelenjavna rižota s
piščančjim mesom,
eko zelena solata*,
lubenica

Makova pletenka,
žitna kava
Jabolko (ŠSZ)
Črni kruh, maslo,
domači med, kamilični čaj,
sadež
Kajzerica, poltrdi sir,
paprika, juice

Goveji golaž, polenta,
zeljna solata, sladoled
Puranji dunajski zrezek, trije riži,
jogurtov preliv,
rdeča pesa v solati, hruška
Piščančja obara z vodnimi žličniki,
turist kruh,
mafin

Enkrat tedensko so učenci deležni sadja iz evropskega sistema razdeljevanja sadja v šolah. ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava.
V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji
označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Dietne hrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili zdravniško potrdilo. Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali
jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja pod jedilnikom v avli šole.

DOBER TEK!

