Jedilnik 14. do 18. 2. 2022

Naj človek pol
sveta obteče,
najboljši kruh doma
se speče.

OŠIC

MALICA

KOSILO

DRUGA MALICA

Poned, Bela žitna kava (1,6,7), polenta (1),
14. 2. banana/kivi

Zelenjavna juha z rinčicami (1,3,9), puranji trakci v grahovi
omaki (1,7,9), dušen riž, zelena solata z lečo (12)

Torek,
15. 2.

Jota (1), graham kruh (1,6, v sledeh: 7,11), čokoladni mafin Mleko (7), čokoladne žitne kroglice (1(1,3,6,7, lahko sledi 8-a,c,11), malo sladkan kompot
a,d,7), sadje

Sreda,
16. 2.
Čet,
17. 2
Petek,
18. 2.

Obloženi kruhki; pirin kruh (1-e,b,7, lahko
sledi 6,11), piščančje prsi v ovitku, rezina sira
(7), sveža paprika, čaj ŠS: JABOLKO***
Skutni zavitek (1,3,7, lahko sledi 6,8-a,c,11),
kakav (1,6,7), ananas
Golaževa juha s kmečko klobaso in
krompirjem (1,9), polbeli kruh (1-a,6, lahko
sledi 7,11), klementina
BIO ovseni kruh**(1, v sledeh: 3,6,7,8,10,11),
med, maslo**(7), mleko (7), jabolko

Koruzni kruh (1-a, lahko v sledeh:
6,7,11), topljeni sir (3,7), sok, banana

Kokošja juha z vlivanci (1,3,9), piščančje prsi po dunajsko
Domača pica (1,7), čaj, sadje
(1,3,6,7), pečeni krompirjevi krhlji, zelena solata s čičeriko
(12)
Goveja juha z ribano kašico (1, 3, 9), telečja pečenka, pirini Kraljeva fit štručka (1-a,b,c,d, 6,11 lahko
svaljki (1,3,12, lahko vsebuje 6,7,8,11), rdeča pesa (12)
v sledeh: 3,7,8), sadni jogurt (7), jabolko
Smetanova juha s krompirjem in ajdovo kašo (7,9), svedri s
tuno (1,3,4,7), solata endivija z radičem (12)

Domači vanilijev puding (7), BIO ovseni
kruh**(1, v sledeh: 3,6,7,8,10,11), sadje

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

