OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR

JEDILNIK
Mesec SEPTEMBER 2019

1. TEDEN od 2. 9. - 6. 9. 19
PONEDELJEK
2. 9. 2019
ZAJTRK
/
MALICA

Banana štručka,
probiotični napitek

KOSILO

/

TOREK
3. 9. 2019
Čokolešnik, mleko

SREDA
4. 9. 2019
Mlečna pletenka, bela
kava

ČETRTEK
5. 9. 2019
Topli sendviči, sadni
čaj

PETEK
6. 9. 2019
Turist kruh, različni
namazi, otroški čaj

Graham žemlja, Poli
klobasa, črešnjev
paradižnik, bezgov
sok
Špageti z bolonjsko
polivko, zelena solata
s koruzo, lubenica

Koruzni kosmiči, domače
mleko, breskev

Mlečni kruh, smetanov
namaz, paradižnik,
razredčen jabolčni
sok
Zelenjavna
enolončnica, palačinke
z namazom

Kmečki kolač,
piščančja pašteta,
sveža kumarica,
otroški čaj
Goveji golaž, polenta,
zelena solata s
paradižnikom

Zelenjavna rižota s
telečjim mesom, zelena
solata, grozdje

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE, V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, ŠS=šolska shema. Seznam jedi z
označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/

OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR

JEDILNIK
Mesec SEPTEMBER 2019

2. TEDEN od 9. 9. - 13. 9. 19
PONEDELJEK
9. 9. 2019

TOREK
10. 9. 2019

SREDA
11. 9. 2019

ČETRTEK
12. 9. 2019

PETEK
13. 9. 2019
Pirin kruh, puranja
šunkarica, sveža
kumarica, otroški čaj
Maslena bombetka,
mozzarella, bela kava
z domačim mlekom

ZAJTRK

Mešani kolač, otroška
pašteta, planinski čaj

Ovseni kruh, poltrdi
sir, otroški čaj

Polnjena štručka, bela
kava

Polenta, mleko

MALICA

Fit kraljeva štručka,
LCA sadni jogurt

Turist kruh, bio
maslo*, domača
marmelada, mleko

Ovseni kruh, tunin
namaz, razredčen
jabolčni sok

Kmečki kolač, pečena
gozdarska klobasa,
paradižnik, razredčen
višnjev sok

KOSILO

Makaronovo meso s
sezonsko zelenjavo,
parmezan, zeljna solata
z lečo

Čevapčiči, pečen
krompir, ajvar,
mešana solata iz
paradižnika, paprike in
čebulčka, nektarina

Telečja obara z žličniki,
češpljevi cmoki s
cimetovimi drobtinami,
bio sok* jabolka
breskev

Čufti/polnjena paprika,
pire krompir, sladoled

Nektarina (ŠS)
Bučkina* juha, file
afriškega čopovca po
tržaško, krompirjeva
solata s kumaricami

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE, V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, ŠS=šolska shema. Seznam jedi z
označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski . Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/

OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR

JEDILNIK
Mesec SEPTEMBER 2019

3. TEDEN od 16. 9. - 20. 9. 19
PONEDELJEK
16. 9. 2019

TOREK
17. 9. 2019

SREDA
18. 9. 2019

ČETRTEK
19. 9. 2019

PETEK
20. 9. 2019

Turist kruh, mozzarella,
sveža paprika, otroški
čaj
Kruh s semeni, bio
maslo*, domači med,
mleko

Ovseni kruh, tunin
namaz, sadni čaj

ZAJTRK

Kmečki kolač, različni
namazi, planinski čaj

Sezamova štručka,
kakav

Koruzni kosmiči,
mleko

MALICA

Ovseni kruh, kisla
smetana, sveža
kumarica, razredčen
jabolčni sok

Pirin kruh, rio mare
pate namaz, sveža
kumarica, sadni čaj

KOSILO

Goveji stroganov,
kruhov cmok, zeljna
solata s koruzo

Rizi-bizi, mesni kanelon,
jogurtov preliv, zelena
solata/stročji fižol v
solati, lubenica

Kmečki kolač, kuhan
pršut, sveži
paradižnik, otroški
čaj
Breskev (SŠ)
Bograč, domač biskvit
s sadjem

Pečena svinjska riba,
kus kus z zelenjavo,
zelena solata s
paradižnikom,
slive

Sirova štručka,
kremni jogurt Alpsko

Telečji paprikaš, tri
barvne testenine,
zelena solata s
koruzo, nektar
črnega ribeza

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE, V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, ŠS=šolska shema. Seznam jedi z
označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/

OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR

JEDILNIK
Mesec SEPTEMBER 2019

4. TEDEN od 23. 9. - 27. 9. 19
PONEDELJEK
23. 9. 2019

TOREK
24. 9. 2019

SREDA
25. 9. 2019

ČETRTEK
26. 9. 2019

PETEK
27. 9. 2019

ZAJTRK

Turist kruh, zelenjavni
namaz, otroški čaj

Čokolino, mleko

Ovsena bombetka, kakav

Temni kruh, poltrdi sir,
bela kava

Mešani kosmiči,
mleko/sadni jogurt

MALICA

Čokoladni kosmiči,
domače mleko

Kornšpic štručka,
poltrdi sir, sveža
paprika, planinski čaj

Mešani kolač, tunina
pašteta, sveža
kumarica, sadni čaj

Hobi štručka,
hrenovka, gorčica,
otroški čaj

KOSILO

Svinjski zrezek v
naravni omaki z jurčki,
zelenjavni riž,
zelena solata, grozdje

Ovseni kruh,
piščančja prsa v
ovitku, paradižnik,
bezgov sok
Češplje (slive) (ŠS)
Zelenjavna
enolončnica, domače
skutno pecivo

Pražen krompir, ajdova
kaša*, naravno pečen
puranji zrezek, zeljna
solata s koruzo/rdeča
pesa*, nektarina

Korenčkova juha,
testeninske krpice z
dušenim sladkim zeljem
in mletim mesom,
zelena solata

Boranja z govedino,
pire krompir, orehovi
rogljički

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE, V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, ŠS=šolska shema. Seznam jedi z
označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/

