JEDILNIK
DATUM
PONEDELJEK
16. 4. 2018

ZAJTRK

MALICA

KOSILO

Koruzni kosmiči,
mleko

TOREK
17. 4. 2018

Makova štručka,
čaj

SREDA
18. 4. 2018

Skuta s podloženim
sadjem,
polnozrnati kruh

Zdrobova juha s korenčkom,
piščanec z oreščki in s
sezamom, dušen riž,
kitajsko zelje v solati s kalčki
Dušen junčji zrezek v zelenjavni
omaki, polenta,
zelena solata z rdečo redkvico,
jagode
Mesno zelenjavna enolončnica s
teletino, kruh, praženec,
kompot

ČETRTEK
19. 4. 2018

Grahamov kruh,
mlečni namaz, paprika,
čaj/bela kava

Turist kruh,
poltrdi sir,
olive, rdeča paprika,
čaj hibiskusa, jabolko
Domač rženi mešani kruh iz
krušne peči,
maslo, bio med*, hruška
bio mleko* (ŠM)
Ovseni kruh,
domač tunin namaz s
peteršiljem, paradižnik,
planinski čaj
jabolko (ŠSZ)
Pica,
smoothie,
pomaranča

Črni kruh,
kuhano jajce, ajvar,
otroški čaj

Sirova štručka,
jabolko, voda
(športni dan)

PONEDELJEK
23. 4. 2018

Mlečni riž

Bio pekovsko pecivo*,
bio kefir* z okusom breskve,
jabolko

Piščančja obara z žličniki, kruh,
rolada z marmelado

TOREK
24. 4. 2018

Bombetka s posipom,
čaj/kislo mleko

SREDA
25. 4. 2018

Kruh, sir, paprika,
čaj

Grahamov kruh,
čokoladni namaz,
planinski čaj, hruška
Bio pirin zdrob* na domačem
mleku, kakavov posip, banana
Jabolko (ŠSZ)

ČETRTEK
26. 4. 2018

Polenta,
mleko

Korenčkova juha,
dunajski zrezek, tri žita,
zelena solata z rdečim radičem
Lečina juha,
testenine,
tunina omaka s paradižnikom,
eko zeljna solata*
Boranja s teletino,
pire krompir,
zelena solata z
rdečo redkvico, jagode

PETEK
20. 4. 2018

PETEK
27. 4. 2018

Črni kruh,
piščančje prsi v ovitku,
paradižnik,
planinski čaj, pomaranča
PRAZNIK

Puranji paprikaš,
testenine,
paradižnikova solata s papriko in
kumaricami,
žitna ploščica s sadjem
Česnova juha,
svinjska pečenka,
pražen krompir,
zelena solata

Enkrat tedensko so učenci deležni sadja iz evropskega sistema razdeljevanja sadja v šolah. ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava.
ŠM – šolsko mleko.
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!

