J E D I L N I K S E P T E M B E R
2020 – ŠOLA
DAN

MALICA

KOSILO

TOREK,
1. 9. 2020

Pizza, naravni sadni sok
razredčen z vodo

Poletna juha iz graha, goveji
zrezek v vrtnarski omaki,
testenine-svedrci, mešana
solata

SREDA

Pletenka, kakav

Zdrobova juha, file osliča po
dunajsko, pražen krompir,
zelena solata

ČETRTEK

Ovsen kruh, kuhan pršut, sveža
paprika, metin čaj z medom

Otroška kruhova juha, puranji
file v paradižnikovi omaki*,
dušen riž, zelena solata s koruzo

PETEK

Šolski kruh, maslo, med, mleko

Goveja juha, kuhana govedina,
krompirjeva omaka, slive

PONEDELJEK
7. 9. 2020

Ovsen kruh, namaz s sardinami
Kostna juha, musaka, stročji
in maslom, jabolčni čaj z medom fižol v solati

TOREK

Hot dog, gorčica, naravni sadni
sok razredčen z vodo

Kokošja juha z zlatimi
kroglicami, pečena piščančja
stegna, mlinci, paradižnikova
solata

SREDA

Kruh Veselko, maslo, marelična
marmelada z manj sladkorja,
bela kava

Zelenjavna enolončnica s
teletino, skutini štruklji, mešani
kompot

DAN

MALICA

KOSILO

ČETRTEK

Polnozrnata žemlja, suha salama, Korenčkova juha, makaronovo
sveža paprika, nesladkan jagodni meso, zelena solata s koruzo
čaj

PETEK

Mlečni zdrob s kakavovim
posipom, banana

Piščančji paprikaš, dušen riž z
ješprenom, radič v solati,
domače biskvitno pecivo z
borovnicami

PONEDELJEK
14. 9. 2020

Ržen kruh, rezina trdega sira,
svež paradižnik, otroški čaj z
medom

Goveja juha, kuhana govedina*,
kremna špinača, pire krompir,
grozdje

TOREK

Šolski kruh, otroška pašteta,
Zelenjavna juha, file osliča v
kisla kumarica, naravni sadni sok pivskem testu, pražen krompir,
razredčen z vodo
rdeča pesa v solati

SREDA

Koruzni kosmiči, mleko, banana

ČETRTEK

Ovsen kruh, delikatesna slanina, Kisla juha, kuhan krompir v
kisla kumarica, nesladkan
kosih, domača jabolčna pita
jabolčni čaj

PETEK

Pletenka, podložena skuta s
sadjem

PONEDELJEK, Sezamova bombetka, piščančji
21. 9. 2020
kroketi, zelenjavna priloga,
naravni sadni sok razredčen z
vodo

Zdrobova juha, rižota s
piščancem in bučkami, zelena
solata s koruzo

Kostna juha, puranji zrezek in
šampinjoni na žaru, džuveč riž,
kumarice v solati
Prežganka, špageti po bolonjsko,
radič v solati

TOREK

Kruh Veselko, namaz s sardinami Bistra zelenjavna juha,
in maslom, nesladkan metin čaj piščančja nabodala, pražen
krompir, zelena solata z jajcem

SREDA

Čokoladni puding, rogljiček

Golaž, pečena koruzna polenta,
domač jabolčni zavitek

ČETRTEK

Ovseni kruh, piščančje prsi v

Čufti v paradižnikovi omaki, pire

ovitku, otroški čaj z medom

DAN
PETEK

MALICA

KOSILO

Polnozrnati sadni musliji, mleko,
hruška

Kostna juha, piščanec po
dunajsko, dušen riž, rdeča pesa
v solati

PONEDELJEK, Hot dog štručka, hrenovka,
28. 9. 2020
ketchup ali gorčica, nesladkan
otroški čaj
TOREK

SREDA

krompir, grozdje

Zelenjavna enolončnica s
stročjim fižolom in brez mesa,
marelični cmoki, mešani kompot

Rženi kruh, namaz s sardinami in Koruzna kremna juha,
maslom, zeliščni čaj z medom
makaronovo meso, ribani sir,
zelena solata
Ovseni kruh, šunka v ovitku,
Piščančji paprikaš, dušen riž z
sveža paprika, naravni sadni sok ajdovo kašo, domač marmorni
razredčen z vodo
kolač

VSAK DAN JE V ČASU MALICE NA VOLJO JABOLKO, NESLADKAN ČAJ
IN VODA.
ŽIVILA Z ZVEZDICO* SO EKOLOŠKE PRIDELAVE OZ. VZREJE
V PRIMERU, DA NI MOGOČE ZAGOTOVITI USTREZNIH ŽIVIL, SI
PRIDRŽUJEMO PRAVICO DO SPREMEMBE JEDILNIKA!

Jedilnik je pripravil: Boris Kojc, mag. prof.

