JEDILNIK
DATUM
PONEDELJEK
14. 5. 2018
TOREK
15. 5. 2018
SREDA
16. 5. 2018
ČETRTEK
17. 5. 2018

PETEK
18. 5. 2018

PONEDELJEK
21. 5. 2018

TOREK
22. 5. 2018

SREDA
23. 5. 2018
ČETRTEK
24. 5. 2018

PETEK
25. 5. 2018

ZAJTRK

MALICA

KOSILO

Skutka s podloženim
sadjem,
črni kruh
Rženi kruh, pašteta
brez konzervansov,
paradižnik, sadni čaj
Pariški kruh,
koščki ribe, olive,
čaj z limono
Makova štručka,
bela kava

Bio kruh pšenični mešani*,
domač tunin namaz, paradižnik,
planinski čaj, jabolko
Misliji brez dodanega
sladkorja, mleko,
banana, lešniki
Jabolčni zavitek,
planinski čaj, orehi
hruška (ŠSZ)
Koruzni kruh, štajerski namaz
z domačo skuto,
rdeča paprika, sadni čaj,
jagode

Koruzni kosmiči,
mleko

Bio ovseni kruh*,
kisla smetana, marmelada,
jabolko
bio mleko* (ŠM)

Brokolijeva juha, pečenka,
pražen krompir, paradižnikova
solata s kumaricami
Špageti z bolonjsko polivko iz
eko govejega mesa*,
eko zelena solata*, jagode
Korenčkova juha, puranji
zrezek, mešanica treh žit z
zelenjavo, rdeča pesa v solati
Ješprenjeva mineštra iz eko
ješprenja* s čičeriko brez
mesa, domač rženi mešani kruh
iz krušne peči, slivovi cmoki s
cimetovimi drobtinami
Goveji golaž, polenta,
zeljna solata z ribanim
korenjem, sladoled

Žemljica,
piščančje prsi v
ovitku, paradižnik,
paprika, šipkov čaj
Rogljiček z
marmelado,
mleko

Mlečna štručka,
kakav z bio mlekom*,
jabolko,
suhe hruške
Hot dog z
bio govejo hrenovko*, gorčica,
paradižnik,
sadni čaj, jagode
(malica po izboru
9. a-razreda)
Črni kruh*, maslo,
bio med*, češnje
mleko (ŠM)
Polnozrnata štručka,
skutka s podloženim sadjem,
jabolko (ŠSZ)

Obara s telečjim mesom in z
vodnimi žličniki, domač rženi
mešani kruh iz krušne peči,
domača skutina gibanica
Gobova juha z ajdovo kašo,
pečen file postrvi/
file postrvi v sezamovem ovoju,
krompirjeva solata s
kumaricami, sadje

Sirov burek,
planinski čaj
domač navaden jogurt (ŠM)

Paradižnikova juha, pleskavica,
pražen krompir, zelena solata

Kruh z ovsenimi
kosmiči, zelenjavni
namaz, čaj z medom
Koruzni kruh,
kisla smetana,
korenčkove palčke,
bela kava
Turist kruh,
trdo kuhano jajce,
paprika, planinski čaj

Goveji trakci po vrtnarsko,
široki rezanci,
paradižnikova solata, jagode
Porova juha z zvezdicami,
džuveč riž s puranjim mesom,
zeljna solata s korenčkom

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!

