DOBER TEK!

Jedilnik 17. do 21. januar 2022

OŠIC

MALICA

KOSILO

Pon,
Kakav (6,7), pisan rogljič (1,6, lahko sledi
17. jan 3,7,11), mandarina
Torek,
18. jan
Sreda,
19. jan
Čet,
20. jan
Petek,
21. jan

Fižolova kremna juha s smetano (1,7), cmoki z
mareličnim nadevom in malo sladkanimi drobtinami
(1,3,7,12, lahko sledi 6,8 in 11), mešani sadni koktejl (12)
Graham kruh (1,6, v sledeh: 7,11), toast šunka Segedin zelje z mesom (1,9), ajdovi** žganci z zabelo (7),
Ave z malo maščobe, zelena/rdeča paprika, čaj domači marmorni kolač (1,3,7), sok
ŠSH - jabolko***
Mlečni riž (7) s čokoladnim posipom (6,7),
Kostna juha z rezanci (1,3,9), piščančje prsi v grahovi
banana
omaki (1,9), krompirjevi svaljki brez skute (1,3,12, lahko
sledi 6,7,8,11), zelena solata z lečo (12)
Domači kmečki rženi kruh (1-a,b, v
Kokošja juha z zvezdicami (1,3,9), puranji zrezek v
sledeh: 6, 7, 11), mesno-zelenjavni namaz (7), dunajski panadi (1,3), zelenjavni riž, rdeča pesa
čaj, kumara
BIO ovseni kruh**(1, v sledeh: 3,6,7,8,10,11),
Bučna juha (1,7,9) s kroglicami (1,3,7), špageti s prelivom
maslo**(7), med, mleko (7), pomaranča
severnoafriškega čopovca (1,3,4,9), solata ledenka (12),
sok

DRUGA MALICA
Domači kmečki rženi kruh (1-a,b, v
sledeh: 6, 7, 11), Argeta tuna pašteta
(4,6,7,9, lahko v sledeh 3), sok, mandarina
Domači marmorni kolač (1,3,7), mleko (7),
sadje
Mala žemlja z otrobi (1-a, 6, v sledeh: 3, 7,
11), hrenovka (6), paprika, čaj
Skutni žepek (1,3,6,7), čaj, sadje

Makovka pletena (1,6 v sledeh:
3,4,7,8,11), sadni jogurt (7)

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
***dodatno »Šolska shema« Evropske unije s podporo EU«
( ) Pri vsaki jedi so v oklepaju številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost.

Ravnatelj
Branko Meznarič

Tabela alergenov se nahaja na oglasni deski pri jedilniku.

1 žita, ki vsebujejo gluten; 1a-pšenica, 1b-rž, 1c-ječmen, 1d-oves, 1e-pira, 1f-kamut,8 oreški; 8a-oreh, 8b-mandlji, 8c-lešniki

