JEDILNIK za JANUAR
2020
PONEDELJEK,
3. januar

SREDA,
ČETRTEK,
PETEK,
5. januar
6. januar
7. januar
SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK
Ponudba: kruh ali štručka, maslo, med, marmelada, jogurt ali kefir, mleko, čaj, sadje
kuhana ali pečena jajčka, mlečni zdrob ali mlečni riž, žganci z mlekom, kosmiči z mlekom, carski praženec ali
palačinke, hrenovke, klobase, sir, pašteta,…

ZAJTRK

TOREK,
4. januar

Alergeni
DOPOLDANSKA
MALICA
Alergeni
KOSILO

Alergeni

Koruzni kruh, tunin
Francoski rogljiček,
namaz, kisle
bela kava
kumarice, nesladkan
sadni čaj
1, 3, 4, 7
1, 7
Piščančji paprikaš,
Kostna juha z zakuho,
koruzni zdrob, zelena
ocvrti mesni
solata s koruzo
kaneloni, pražen
krompir, zelje solata
s kašo
1, 7
1, 3, 7, 9

Šolsko sadje in zelenjava *ŠSZ
Ekološko pridelana živila

Živila lokalnih dobaviteljev

1, 3, 7, 10, 11
Hot dog, piščančja
hrenovka, čaj
ŠSZ* jabolko

Kremna fižolova juha
z ribano kašo, kruh s
semeni, sadje

1, 7
Zelenjavna mineštra
z zeleno lečo, carski
praženec, domači
kompot

1, 3, 7, 9
Goveji file stroganov,
kruhov cmok, kitajsko
zelje s krompirjem

1, 3, 7, 9

1, 3, 7, 9

Makova štručka,
jogurt sadni EKO,
suho sadje
ŠM* mleko
1, 7
Grahova kremna
juha, ribji polpet,
krompirjeva solata s
porom in majonezo
1, 3, 4, 7

Šolsko mleko *ŠM
SLOVENSKO KOSILO: jedi pripravljene iz tradicionalnih izdelkov slovenskega porekla

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika zaradi nedobavljenega blaga ali drugih nepredvidenih okoliščin.

JEDILNIK za JANUAR
2020
PONEDELJEK,
10. januar

SREDA,
ČETRTEK,
PETEK,
12. januar
13. januar
14. januar
SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK
Ponudba: kruh ali štručka, maslo, med, marmelada, jogurt ali kefir, mleko, čaj, sadje
kuhana ali pečena jajčka, mlečni zdrob ali mlečni riž, žganci z mlekom, kosmiči z mlekom, carski praženec ali
palačinke, hrenovke, klobase, sir, pašteta,…

ZAJTRK

TOREK,
11. januar

Alergeni
Graham kruh, namaz
z zelišči, čaj z medom
ŠSZ* jabolko

EKO mleko, mešani
kosmiči, suho sadje

KOSILO

1, 7
Goveja juha z
zakuho, špageti po
bolonjsko, pesa
solata

Alergeni

1, 3

1, 7
Špinačna kremna
juha, svinjska
pečenka, pražen,
krompir, zelenjava,
radič z jajčko
1, 3, 7

DOPOLDANSKA
MALICA
Alergeni

Šolsko sadje in zelenjava *ŠSZ
Ekološko pridelana živila

Živila lokalnih dobaviteljev

1, 3, 7, 10, 11
Šolska bombetka,
piščančji burger,
zelena solata,
razredčen sok
1, 3
Telečja obara z
žličniki, palačinke
nutella, domači
kompot
1, 3, 7, 9

Mesna juha z zakuho,
domači kruh, sadje

1, 3, 9
Puranji dunajski,
pommes, zelje solata
s krompirjem

1, 3

BIO ajdov kruh,
topljen sir, kisla
paprika, čaj z citrusi
ŠM* mleko
1, 7
Čebulna juha s
kruhovimi kockami,
ocvrt oslič, pretlačen
krompir, zelena
solata s koruzo
1, 3, 4, 7

Šolsko mleko *ŠM
SLOVENSKO KOSILO: jedi pripravljene iz tradicionalnih izdelkov slovenskega porekla

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika zaradi nedobavljenega blaga ali drugih nepredvidenih okoliščin.

JEDILNIK za JANUAR
2020
PONEDELJEK,
17. januar

SREDA,
ČETRTEK,
PETEK,
19. januar
20. januar
21. januar
SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK
Ponudba: kruh ali štručka, maslo, med, marmelada, jogurt ali kefir, mleko, čaj, sadje
kuhana ali pečena jajčka, mlečni zdrob ali mlečni riž, žganci z mlekom, kosmiči z mlekom, carski praženec ali
palačinke, hrenovke, klobase, sir, pašteta,…

ZAJTRK

TOREK,
18. januar

Alergeni
DOPOLDANSKA
MALICA

Alergeni
KOSILO

Alergeni

Bela štručka,
čokoladni namaz,
kakao (EKO MLEKO),
suho sadje

Bela žemlja, pariška
klobasa, češnjev
paradižnik,
nesladkan sadni čaj

1, 3, 7, 10, 11
Golaževa juha s
krompirjem, domači
kruh
ŠSZ* jabolko

1, 7
Kostna juha z zakuho,
puran v sirovi omaki,
ocvrtki, endivija s
fižolom
1, 3, 7, 9

1, 7
Česnova juha, pečen
zelenjavni polpet,
dušeno sladko zelje,
pire krompir
1, 3, 7

1, 9
Pečen piščanec
(bedro, stegno),
mlinci, solata
(endivija, radič)
1, 3

Šolsko sadje in zelenjava *ŠSZ
Ekološko pridelana živila

Živila lokalnih dobaviteljev

Makova pletenka,
jogurt HECL EKO
ŠM* mleko

Ovseni kruh,
marmelada, kisla
smetana, alpsko
mleko

1, 7
Segedin golaž,
EKO polenta,
jabolko (RIC)

1, 7
Pretlačena
krompirjeva juha s
hrenovko, sladica,
kompot
1, 3, 7

1, 7, 9

Šolsko mleko *ŠM
SLOVENSKO KOSILO: jedi pripravljene iz tradicionalnih izdelkov slovenskega porekla

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika zaradi nedobavljenega blaga ali drugih nepredvidenih okoliščin.

JEDILNIK za JANUAR
2020
PONEDELJEK,
24. januar

SREDA,
ČETRTEK,
PETEK,
26. januar
27. januar
28. januar
SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK
Ponudba: kruh ali štručka, maslo, med, marmelada, jogurt ali kefir, mleko, čaj, sadje
kuhana ali pečena jajčka, mlečni zdrob ali mlečni riž, žganci z mlekom, kosmiči z mlekom, carski praženec ali
palačinke, hrenovke, klobase, sir, pašteta,…

ZAJTRK

TOREK,
25. januar

Alergeni
DOPOLDANSKA
MALICA
Alergeni
KOSILO

Alergeni

Pirino pecivo, jogurt
vaniljev s sadjem

1, 3, 7
Milijonska juha,
dušen puran po
vrtnarsko, kruhov
cmok, zelena solata s
koruzo
1, 3, 9

Koruzni kruh, mesni
namaz, paprika,
razredčen sirup
ŠSZ* jabolko
1, 3, 7
Prežgana juha,
pečenica, kislo zelje,
matevž

1, 3

Šolsko sadje in zelenjava *ŠSZ
Ekološko pridelana živila

Živila lokalnih dobaviteljev

1, 3, 7, 10, 11
Pizza, jabolčni sok
100%

1, 3, 7
Porova juha, tortelini
v gobovi omaki,
kitajsko zelje z jajčko
in sirom
1, 3, 7

Rženi kruh, piščančja
pašteta, rdeča
redkvica, čaj z
medom
1, 3
Čufti v paradižnikovi
omaki, pire krompir,
zelena solata

BIO pirin kruh, EKO
maslo, med lokalno,
mleko EKO
ŠM* mleko
1,7
Brokolijeva kremna
juha, ocvrte ribje
palčke, francoska
solata

1, 3, 7

1, 3, 4, 7

Šolsko mleko *ŠM
SLOVENSKO KOSILO: jedi pripravljene iz tradicionalnih izdelkov slovenskega porekla

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika zaradi nedobavljenega blaga ali drugih nepredvidenih okoliščin.

JEDILNIK za JANUAR
2020
PONEDELJEK,
31. januar
ZAJTRK

Alergeni
DOPOLDANSKA
MALICA
Alergeni
KOSILO

Alergeni

SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK
Ponudba: kruh ali štručka, maslo, med, marmelada, jogurt ali kefir, mleko, čaj, sadje
kuhana ali pečena jajčka, mlečni zdrob ali mlečni riž, žganci z mlekom, kosmiči z mlekom, carski praženec ali
palačinke, hrenovke, klobase, sir, pašteta,…
1, 3, 7, 10, 11
Graham žemlja,
poli salama,
paradižnik, čaj z
limono
1, 7
Grahova juha,
sesekljana pečenka,
dušen riž s papriko,
sestavljena solata
1, 3, 7

Šolsko sadje in zelenjava *ŠSZ
Ekološko pridelana živila

Živila lokalnih dobaviteljev

Šolsko mleko *ŠM
SLOVENSKO KOSILO: jedi pripravljene iz tradicionalnih izdelkov slovenskega porekla

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika zaradi nedobavljenega blaga ali drugih nepredvidenih okoliščin.

