JEDILNIK – JANUAR 2022
DATUM
Ponedeljek
3. 1. 2022

Torek
4. 1. 2022
Sreda
5. 1. 2022
ŠSZ

Četrtek
6. 1. 2022

Petek
7. 1. 2022

MALICA

KOSILO

POP. MALICA

Črna žemlja,
sir gauda,
paradižnik,
čaj (Zakladi kočevske)

Makaronovo meso,
zelena solata z radičem,
mandarina

Jabolko,
pomaranča,
vaniljev kaki

Prosena kaša,
banana

Jota z repo,
pisan kruh,
palačinka z marmelado

Jabolko,
hruška,
orehi

Stoletni kruh,
pašteta Argeta,
sveža paprika,
čaj (Zakladi kočevske)

File postrvi,
krompir* v kosih in blitva v
prilogi,
zelena solata z radičem,
vaniljev kaki

Jabolko,
banana,
korenček

Bio pirin kruh**,
eko mlaslo**,
med,
eko mleko**

Piščančji paprikaš,
široki rezanci,
zelena solata z radičem,
jabolčni kompot s suhimi
slivami

Jabolko,
paradižnik,
paprika

Bio rumena bombeta,
navadni ego jogurt 1/1

Sarma,
krompir v kosih/bio črni kruh**,
pomaranča

Jabolko,
lešniki,
mandarina

Jabolko (Zakladi
kočevske)

*Lastna pridelava (/), **bio živilo/eko pridelava, ŠSZ – Šolska shema: Šolsko sadje in zelenjava
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).

Organizator šolske prehrane:
Laura Javoršek

Vodja kuhinje:
Danica Pust
DOBER TEK!

JEDILNIK – JANUAR 2022
DATUM

MALICA

KOSILO

POP. MALICA

Ovsen kruh,
kisla smetana,
borovničev džem,
eko mleko**

Goveji zrezki v zelenjavni
omaki,
vodni vlivanci,
zelena solata z radičem,
suhe slive

Jabolko,
hruška,
vaniljev kaki

Torek
11. 1. 2022

Polbela kajzerica,
suha salama,
paradižnik,
čaj

Polnozrnati špageti z omako
carbonara,
rdeča pesa v solati s koruzo,
kompot

Jabolko,
rdeča paprika,
korenček

Sreda
12. 1. 2022

Mleko s pirinim zdrobom,
čokoladni posip

Perutninski ražnjiči,
pire krompir,
dušen baby korenček in grah v
prilogi,
ananas

Jabolko,
banana,
orehi

Ponedeljek
10. 1. 2022

ŠSZ

Četrtek
13. 1. 2022

Petek
14. 1. 2022

Jabolko (Zakladi
kočevske)
Bio črni kruh** (B-forma),
tunin namaz s skuto,
mandarina,
čaj (Zakladi kočevske)

Zelenjavna juha,
Jabolko,
tortelini s paradižnikovo omako pomaranča,
z baziliko,
jabolčni krhlji
riban parmezan (posip),
zelena solata z radičem in
čičeriko,
polnozrnat ovsen piškot

Ekološki sadni jogurt**,
koruzna štručka s sirom,
jabolčni krhlji

Matevž,
perutninska pečenica/krvavica,
kisla repa v prilogi,
100 % pomarančni sok z vodo

Jabolko,
mandarina,
hruška

*Lastna pridelava (krompir), **bio živilo/eko pridelava, ŠSZ – Šolska shema: Šolsko sadje in zelenjava
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).

Organizator šolske prehrane:
Laura Javoršek

Vodja kuhinje:
Danica Pust
DOBER TEK!

JEDILNIK – JANUAR 2022
DATUM

MALICA

KOSILO

POP. MALICA

Ponedeljek
17. 1. 2022

Ajdov kruh,
topljen sir,
sveža rdeča paprika,
čaj

Golaž s kislimi kumaricami,
polenta,
zelena solata z radičem,
jabolčni čips

Jabolko,
korenček,
lešniki

Torek
18. 1. 2022

Hot dog štručka,
hrenovka,
ajvar,
čaj (Zakladi kočevske)

Losos v smetanovi omaki,
polnozrnati široki rezanci,
zelena solata z radičem in
fižolom

Jabolko,
korenček,
mandarina

Sreda
19. 1. 2022

Mleko,
koruzni kosmiči,
koruzna štručka, 40 g

Dušena govedina v zelenjavni Jabolko,
omaki ,
paradižnik,
rizi bizi,
paprika
kitajsko zelje v solati z radičem,
suhe slive

ŠSZ

Četrtek
20. 1. 2022

Petek
21. 1. 2022

Jabolko (Zakladi
kočevske)
Bio polnozrnat kruh** (Bforma),
čičerikin namaz,
paradižnik,
čaj (Zakladi kočevske)

Pečen piščanec,
pire krompir s cvetačo,
špinača,
zelena solata z radičem

Jabolko,
banana,
pomaranča

Bio buhtelj** (B-forma),
eko mleko**,
orehi

Ričet,
bio pirin kruh**,
palačinke z marmelado

Jabolko,
hruška,
orehi

*Lastna pridelava (krompir), **bio živilo/eko pridelava, ŠSZ – Šolska shema: Šolsko sadje in zelenjava
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).

Organizator šolske prehrane:
Laura Javoršek

Vodja kuhinje:
Danica Pust
DOBER TEK!

JEDILNIK – JANUAR 2022
DATUM

MALICA

KOSILO

POP. MALICA

Mlečni riž,
jabolčni čips (Zakladi
kočevske)

Segedin,
pisan kruh,
skutni štruklji s cimetovim
posipom

Jabolko,
hruška,
mandarina

Torek
25. 1. 2022

Ržen kruh,
tunin namaz s skuto,
mandarina,
čaj (Zakladi kočevske)

Čufti v paradižnikovi omaki,
pire krompir,
zelena solata z radičem in
čičeriko

Jabolko,
banana,
orehi

Sreda
26. 1. 2022

Bio sadni kefir**,
bio pirina kajzerica**

Porova juha,
ribji file,
krompirjeva solata z zeljem,
pomaranča

Jabolko,
pomaranča,
suhe slive

Ponedeljek
24. 1. 2022

ŠSZ

Jabolko (Zakladi
kočevske)

Četrtek
27. 1. 2022

Bio pizza (B-forma)**,
čaj (Zakladi kočevske),
ananas

Bučna juha,
puranja pečenka,
pečen krompir,
zelje v solati s korenčkom

Jabolko,
hruška,
lešniki

Petek
28. 1. 2022

Ekološki sadni jogurt**,
polnozrnata sirova
štručka,
lešniki

Pašta fižol,
pirin kruh,
domače jogurtovo pecivo

Jabolko,
paradižnik,
korenček

*Lastna pridelava (krompir), **bio živilo/eko pridelava, ŠSZ – Šolska shema: Šolsko sadje in zelenjava
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).

Organizator šolske prehrane:
Laura Javoršek

Vodja kuhinje:
Danica Pust
DOBER TEK!

JEDILNIK – JANUAR, FEBRUAR 2022
DATUM
Ponedeljek
31. 1. 2022

MALICA

KOSILO

Prosena kaša na mleku,
košček temne čokolade,
banana

Polnozrnate testenine,
bolonjska omaka z več
zelenjave,
mešana solata

POP. MALICA
Jabolko,
pomaranča,
suhe slive

Torek
1. 2. 2022

Stoletni kruh,
Piščančja obara,
skutni namaz s feta sirom, ajdovi žganci,
korenček,
palačinke
čaj

Jabolko,
hruška,
orehi

Sreda
2. 2. 2022

Bio pirin kruh** (B-forma), File orade,
eko maslo**,
krompir z blitvo,
slivov džem,
kompot
eko mleko**

Jabolko,
banana,
korenček

ŠSZ

Četrtek
3. 2. 2022

Petek
4. 2. 2022

Jabolko (Zakladi
kočevske)
Bio kajzerica** (B-forma),
piščančje prsi v ovoju,
paradižnik,
čaj (Zakladi kočevske)

Rižota iz treh žit,
zelena solata z radičem,
100 % jabolčni sok z vodo

Jabolko,
paradižnik,
paprika

Kakav z eko mlekom**,
kraljeva štručka,
jabolčni krhlji

Jota,
pisan kruh,
suhe slive

Jabolko,
lešniki,
mandarina

*Lastna pridelava (krompir), **bio živilo/eko pridelava, ŠSZ – Šolska shema: Šolsko sadje in zelenjava
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).

Organizator šolske prehrane:
Laura Javoršek

Vodja kuhinje:
Danica Pust
DOBER TEK!

