Jedilnik 15. - 19. marec 2021

Pon.,
15.
marec

Torek,
16.
marec
Sreda,
17.
marec
Četrtek,
18.
marec
Petek,
19.
marec

Dober tek!

MALICA
Kvasenica (1,3,6,7 v sledeh: 4,8,11),
kakav (6,7), jabolko/kivi

KOSILO
Puranja obara z domačimi svaljki (1,3,9), domači kruh z
manj soli (1-a,b, v sledeh: 3,6,7,11), pirini cmoki z
mareličnim nadevom in posipom iz sladkih drobtin (1,3,12,
v sledeh: 6,7,8,11), manj sladki mešani kompot
Polžki z mletim mesom (1,3,9), rdeča Miljon juha (1,9), piščančja nabodala, riž Basmati z
pesa**, sok
grahom in korenčkom (9), zelena solata s čičeriko (12),
ŠSH: JABOLKO
sadni sok
Graham žemljica (1,6, v sledeh: 3,7,8,11), Ričet (1,9), domači kmečki rženi kruh (1-a,b, v sledeh:
piščančja posebna/maxi (lahko v sledeh: 3,6,7,11), čokoladni mafin (1,3,6,7 v sledeh: 8-lešniki orehi,11),
7), rezina sira (7), kumara, čaj
sok, mandarina
Ovseni kruh**(1, v sledeh: 3,6,7,8,10,11), Kostna juha z rezanci (1,3,9), svinjska pečenka v naravni
smetanova juha z ajdovo kašo** in
omaki (1,9), kmečki svaljki brez skute (1,3,12, v sledeh:
krompirjem (1,7,9), jabolko/banana
6,7,8,11), rdeča pesa**
Mleko (7), čokoladne kroglice
Cvetačna kremna juha (1,7,9), pečeni novozelandski repak
(1,5,7,8), banana
(1,4,9), pražen krompir, zelena solata (12)

DRUGA MALICA
Obloženi domači kruhek z manj
soli (1-a,b, v sledeh: 3,6,7,11), sir
(7), Hribovska salama, sok
Sadni jogurt (7), večzrnati
rogljiček (1-a,b,6, v sledeh:
3,7,8,11), sadje
Domači kmečki rženi kruh (1-a,b,
v sledeh: 3,6,7,11), maslo (7),
marmelada (12), čaj, sadje
Rogljiček s šunko (1,6,7 v sledeh:
3,8,11), sok, sadje
Špirala s semeni (1,6,7 v sledeh:
3,4,8,11), mandarina, voda/sok

V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil za pripravo jedi, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika .
Jedilnik sestavile: Renata Bajzek, Darja Makoter, Mateja Belcl, in Darja Pavliček

*lokalno pridelano živilo
**ekološko živilo
*** »Šolska shema« Evropske unije s podporo EU«

( ) Pri vsaki jedi so v oklepaju številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost.
Tabela alergenov se nahaja na oglasni deski pri jedilniku. (1-Žita, ki vsebujejo gluten; a-pšenica, b-rž, c-ječmen, d-oves, e-pira, f-kamut)

Ravnatelj
Branko Meznarič

OZNAČEVANJE ALERGENOV V ŽIVILIH

1 Žita, ki vsebujejo gluten; a-pšenica, b-rž, c-ječmen, d-oves, e-pira, f-kamut
8 Oreški; a-oreh, b-mandlji, c-lešnik

