EKOLOšKA živila so na jedilniku podčrtana in zapisana z zeleno barvo.
LOKALNA živila so na jedilniku označena z modro barvo

ZAJTRK

MALICA

KOSILO

POP.
MALICA

PONEDELJEK,
14. 10. 2019

LCA jogurt z dodatki žit
(1, 7),
koruzni kruh (1, 7, 11)

Mešan kruh (1) METLIČAR,
domač ribji namaz (1, 4, 7),
paradižnik,
metin čaj z medom

Goveja juha z ribano kašo (1, 3)
piščančji paprikaš (1,7)
krompirjevi njoki (1, 3, 7, 8)
zelena sola z radičem in korenčkom

Kivi

TOREK,
15. 10. 2019

Suha salama (6),
mešan kruh (1),
sadni čaj

Sezamova pletenka (1, 7, 11),
zeliščni čaj,
sadje

Goveja juha s kroglicami (1, 3, 7, 9),
svinjska pečenka,
zeljne krpice (1),
hruška,

Hruška

SREDA,
16. 10. 2019

Makovka (1, 7, 11),
mleko (7)

Makaronovo meso (1, 3),
sadni čaj,
kisle kumarice (12)

Zelenjavna enolončnica z žličniki in lečo (1,3)
polnozrnat kruh (1, 6)
palačinke s čokolado (1, 3, 7, 8)
domač jabolčni sok KOROŠEC

Sliva

ČETRTEK,
17. 10. 2019

Rezan sir (7),
polnozrnat kruh (1, 7, 11),
planinski čaj

EKO črni kruh (1),
EKO med,
EKO mleko (7),
maslo (7),
jabolko

Grahova kremna juha (7),
dunajski zrezek (1, 3, 7),
riž,
zelena solata z rjavim fižolom

Klementina

PETEK,
18. 10. 2019

Sirni namaz s papriko (7),
koruzni kruh (1, 7),
čaj

Domač kruh krušne peke (1) TOMŠE,
piščančja prsa (6),
sadni čaj

Kokošja juha z zvezdicami (1, 3),
mesna štruca (1, 6),
pire krompir (7),
rdeča pesa v solati (12)

Grenivka

*dodatno iz EU šolske sheme:

EKO rdeča redkvica SREŠ
SOBOTA
NEDELJA

V jedilnici so na voljo jabolka skozi cel dan do 13. ure. Jabolka so skozi vso šolsko leto izključno lokalnega izvora – kmetija KOROŠEC

Šola si pridrži pravico do spremembe jedilnika. Z 1 označen alergen je vedno PŠENICA, če je drugo žito je to tudi omenjeno (rž, ječmen, … )

