Dober tek!

Jedilnik 28. marec - 1. april 2022 OŠIC
MALICA
Pon,
28.
marec
To,
29.
marec

KOSILO

Skutni zavitek (1,3,7, lahko sledi 6,8a,c,11), mleko (7), kivi/ananas

DRUGA MALICA

Minjon juha (1,9), lovska pečenka (1,3,7,12), pire krompir (7),
endivija z rdečim radičem (12)

Sezamova pletenica (1,6,7,11, v sledeh 3),
tekoči sadni jogurt (7)

Ajdova kaša** z mesom, rdeča pesa,
sok
ŠS: JABOLKO***
Sreda,
Palačinke z marmelado (1,3,7, lahko
30.
vsebuje 6, 8-a,b,c, 11), bela kava (1-c,
marec
6,7), pomaranča
Četrtek, Pica spirala (1,6,7 lahko v sledeh:11),
31.
čaj, hruška

Pohorski lonec (1-a,c,9,12), francoski kruh s posipom (1-a,6,11, v
sledeh 3,7,8), sadni narastek z višnjami (1-a,3,6,7, v sledeh 8a,c, 11), sok
Kostna juha z ribano kašico (1,3,9), svinjski zrezki v smetanovi
omaki (1,7,9) s prilogo (1,3,7,9, lahko vsebuje 6,8,11), kitajsko
zelje s koruzo (12)
Kokošja zelenjavna juha z zakuho (1,3,9), piščančji gyros (1,7,9),
riž, zelena solata z lečo (12), sok

Orehova potička (1,3,6,7,8 v sledeh 11), sok

Petek,
1. april

Cvetačna juha s kruhovimi kockami (1,7,9), svedrčki s tuno (1-a,
3,4,9), zelena solata s fižolom in črno redkvijo (12)

Rozinov kruh (1,6, v sledeh: 3,7,11),
čokoladno mleko (7), mandarina

marec

Domači vanilijev jogurt*(7),
sezamova pletenica (1,6,7,11, v
sledeh: 3), jabolko

Obloženi polbeli kruhek (1-a,6, v sledeh:
3,7,11), piščančja posebna (lahko v sledeh:
7), rezina sira (7), kumara, čaj
Pirin kruh (1, v sledeh: 3,6,7,11), kokošja
pašteta Argeta (6,7, v sledeh 3), paprika, čaj

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.
Tabela alergenov se nahaja na oglasni deski pri jedilniku.

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

Ravnatelj
Branko Meznarič

