Jedilnik 20. – 24. junij 2022

Želimo vam uspešen konec
šolskega leta in prijetne
počitniške dni!

OŠIC

MALICA

KOSILO

DRUGA MALICA

Pon.
20. junij

Domači kruh z manj soli (1-a,b,c lahko vsebuje sledi
3,6,7,11), Hribovska salama (lahko sledi 7), rezina
sira (7) , por, sveža paprika, čaj

Fižolova kremna juha (1,7), cmoki z mareličnim
Skuta s sadjem (7), kmečka žemlja (1, 6, v
nadevom in malo sladkanimi drobtinami (1,3,7,12, sledeh: 3, 4, 7, 8, 11)
lahko sledi 6,8 in 11), mešani sadni koktejl (12)

Torek,
21. junij

Malo sladkan domači puding (7, lahko vsebuje 1,5,6
in 8), koruzno ajdov mešani pisani kruh (1-a,c, lahko
v sledeh 6,7,11), lubenica
Biomix kruh (1-a,c,d, 6,11, v sledeh: 7), kokošja
pašteta Argeta (6,7,lahko vsebuje sledi 3), por, kisla
kumara (12), sadni sok
Mleko (7), žitne kroglice z okusom čokolade (1-a,d,7),
breskev/banana
M v dopol. varstvu; Pirin obloženi kruhek (1-a,b,7,
lahko v sledeh: 3,6,8,11) z zelenjavo, sok
Hamburger po želji učencev; sezamova bombetka
(1,6, v sledeh: 3,7,8,11), pleskavica (6),sveža
zelenjava (paradižnik, čebula, zelena solata),
ketchup, majoneza (3,7,10), sok

Krompirjev golaž s hrenovko (1,9), rženi kruh (1,6), Ovseni kruh (1), tuna pašteta Argeta
sladoled (6,7, lahko sledi 5,8)
(4,6,7,9, lahko v sledeh 3), solatna kumara,
sok, sladoled (6,7, lahko sledi 5,8)
Čufti-mesne kroglice v paradižnikovi omaki (1,3,9), Rženi kruh (1-a,b v sledeh: 3,6,7,11),
pire krompir (7), zelena solata s čičeriko (12)
topljeni sir (3-jajčni lizocim, 7), paprika,
limonada z meliso
Kostna juha z zdrobovimi žličniki (1,3,9) , mesna
Rogljiček s šunko (1,3,6,7 v sledeh: 11),
rižota z zelenjavo (9), solatna kumara v solati (12) voda/sok, sadje

Sreda,
22. junij
Četrtek,
23. junij

Petek
24. junij

SOBOTA,
25. junij

Bučkina kremna juha z zlatimi kroglicami (1,7,9),
široki rezanci z makom (1,3,7), mešani kompot

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

Dan državnosti - slovenski državni praznik

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
( ) 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, 1d-oves, 1e-pira, 1f-kamut,
8 oreški; 8a-oreh, 8b-mandlji, 8c-lešniki

Ravnatelj
Branko Meznarič

