JEDILNIK – APRIL 2021
DATUM

MALICA

KOSILO

POP. MALICA

Ponedeljek
12. 4. 2021

Mlečni zdrob,
kakav,
banana

Sesekljana pečenka,
pire krompir,
zeljna solata s korenčkom,
100 % bezgov sirup z vodo

Jabolko,
hruška,
korenček

Torek
13. 4. 2021

Ržen kruh,
pašteta Argeta,
jabolčni sok z vodo**
(Lukčeva domačija)

Pasulj,
pirin kruh,
sadna solata

Jabolko,
paprika,
paradižnik

Črna žemlja,
puranja šunka,
čaj (Zakladi Kočevske),
paprika

Polnozrnati špaget z omako
Carbonara,
zelena solata z radičem,
čaj

Jabolko,
banana,
lešniki/orehi

Četrtek
15. 4. 2021

Bio polnozrnat kruh** (Bforma),
bio maslo**(Kocjančič),
med,
eko mleko**,
hruška

Piščanec v zelenjavni omaki,
domači krompirjevi svaljki
zelena solata z radičem,
jabolčni čips (Zakladi
Kočevske)

Jabolko,
pomaranča,
suhe brusnice in
rozine

Petek
16. 4. 2021

Kraljeva štručka,
eko sadni jogurt**,
korenček

Čušpajz,
Jabolko,
cmoki z borovničevim nadevom hruška,
in cimetovim posipom
korenček

Sreda
14. 4. 2021

ŠSZ

Jabolko (Zakladi
kočevske)

*Lastna pridelava (/), **bio živilo/eko pridelava,
ŠSZ – Šolska shema: Šolsko sadje in zelenjava
Vse tri obroke imajo na voljo učenci, za katere se izvaja pouk v šoli. Učenci imajo dostop do pitne vode v
jedilnici, na pitnikih in v učilnicah. V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil in ob dnevih
dejavnosti, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. Jedilnik je namenjen učencem brez
prehranskih alergij. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali
preobčutljivost, ki so navedeni v Prilogi II Uredbe EU 1169/2011, str. 43 (objavljeno na spletni strani
šole in v šolski jedilnici).

Vodja kuhinje:
Danica Pust

DOBER TEK!

Organizator šolske prehrane:
Laura Javoršek

JEDILNIK – APRIL 2021
DATUM

MALICA

KOSILO

POP. MALICA

Ponedeljek
19. 4. 2021

Ajdov kruh,
topljen sir,
paradižnik,
čaj (Zakladi Kočevske)

Krompirjev golaž,
polnozrnat kruh,
domače jogurtovo pecivo

Jabolko,
ananas,
krhlji suhih hrušk

Torek
20. 4. 2021

Kruh s semeni,
jagodni džem,
kisla smetana (Kocjančič),
eko mleko**,
lešniki/orehi

Puranja pečenka,
kus kus z zelenjavo,
zelena solata z radičem,
ovsen piškot s suhim sadjem

Jabolko,
paprika,
paradižnik

Sreda
21. 4. 2021

Sirov burek,
100 % pomarančni sok
1/1

Pečena postrv,
pire krompir s korenčkom,
zelena solata z radičem in
fižolom,
kompot

Jabolko,
banana,
lešniki/orehi

Bio pirina kajzerica** (Bforma),
suha salama,
paprika,
čaj

Piščančja obara z močnatimi
vložki,
bio pšenični črni kruh (Bforma),
palačinke z marmelado

Jabolko,
suhi krhlji kakija,
suhe brusnice in
rozine

Prosena kaša na mleku,
suhe slive

Pleskavica,
lepinja,
zelena solata, paradižnik,
ajvar/gorčica,
100 % jabolčn sok z vodo

Jabolko,
hruška,
korenček

ŠSZ

Četrtek
22. 4. 2021

Petek
23. 4. 2021

Jabolko (Zakladi
kočevske)

*Lastna pridelava (/), **bio živilo/eko pridelava,
ŠSZ – Šolska shema: Šolsko sadje in zelenjava
Vse tri obroke imajo na voljo učenci, za katere se izvaja pouk v šoli. Učenci imajo dostop do pitne vode v
jedilnici, na pitnikih in v učilnicah. V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil in ob dnevih
dejavnosti, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. Jedilnik je namenjen učencem brez
prehranskih alergij. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali
preobčutljivost, ki so navedeni v Prilogi II Uredbe EU 1169/2011, str. 43 (objavljeno na spletni strani
šole in v šolski jedilnici).

Vodja kuhinje:
Danica Pust

DOBER TEK!

Organizator šolske prehrane:
Laura Javoršek

