Dober tek!

Jedilnik 18. – 26. april 2022 OŠIC
MALICA

KOSILO

Pon.
VELIKONOČNI PONEDELJEK
18. april
Torek,
Hot-dog štručka (1-a,6,7,lahko 3,11),
Minjon juha (1,9), rižota s piščančjim mesom in zelenjavo (9),
19. april hrenovka, kečap, sadni sok
endivija z radičem (12)

Čufti-mesne kroglice (1,3,9), krompirjev pire (7), krhka zelena
solata z lečo (12)

Sovital kruh (1-a,c,d,6, v sledeh: 7,11),
maslo (7), med ali marmelada, mešano
sadje, čaj
Graham žemljica (1,6, v sledeh: 3,7,8,11),
piščančje prsi v ovitku, kumara, sok

Goveja juha**(1,3,9), goveji trakci** po vrtnarsko (1,9), kruhove
kocke v štručki (1,3,7,9 lahko 6,8,11), rdeča pesa v solati (12)
Fižolova kremna juha s smetano (1,7,9), ocvrt novozelandski
repak (1,3,4), mešana krompirjeva solata s porom (12), sladoled
(7, lahko 8-b,c 6)

Sezamova pletenica (1,6,7,11, v sledeh: 3),
čokoladno mleko (7), sadje
Kruh iz kmečke peči (1-a,b, v sledeh
3,6,7,11), nadevana jajčka (3,7,10), rdeča
redkev, paprika, sladoled (7, lahko 8-b,c 6)

***ŠS

Sreda,
20. april

Četrtek,
21. april
Petek,
22. april

- jabolko
Graham kruh (1,6, v sledeh: 3,7,11),
skutno-smetanov namaz (7), drobljena
bučna semena, čaj, sveža paprika
***ŠS - sveži korenček**
Pica spirala (1,6,7 lahko v sledeh:11),
čaj, sadje
Ego sadni jogurt (7), maščobna pletena
štručka (1-a,6, v sledeh 3,4,7,8,11), jabolko

DRUGA MALICA

Pon.
Domači čokoladni puding (6,7), polnozrnata Kostna juha z ribano kašico (1,3,9), poščančji trakci v omaki (1,9), Koruzno ajdov mešani pisani kruh (1-a,c,
25. april žemlja (1, 6, v sledeh: 3, 7, 8, 11), hruška
domači svaljki (1,3,12, lahko 6,8,11), zelena solata s fižolom (12) lahko v sledeh 6,7,11), kokošja pašteta
Torek
Graham žemljica (1,6, v sledeh: 3,7,8,11),
26. april piščančje prsi v ovitku, rezina sira (7),

Ričet (1,9), domači kmečki rženi kruh (1-a,b, v sledeh: 3,6,7,11),
domača jabolčna pita (1,3,7), sok, sadje

Argeta (6,7, v sledeh 3), kumara
Domači kmečki rženi kruh (1-a,b, v sledeh:
3,6,7,11), skutni namaz (7), sok, sadje

kumara, sadni čaj, ***ŠS - jabolko
Sreda,
27. april
28. april do 2. maj - prvomajske počitnice

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

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.

Ravnatelj
Branko Meznarič

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

