OŠ Jelšane in Vrtec Jelšane

JEDILNIK
DATUM

PONEDELJEK
1. 8. 2022

TOREK
2. 8. 2022

SREDA
3. 8. 2022

ČETRTEK
4. 8. 2022

PETEK
5. 8. 2022

KOSILO

rezina rženega kruha
kisla smetana
kisla kumarica
čaj – gozdni sadeži

fižolova enolončnica
kuglof
otroški čaj

Plazma piškoti
gosti sok

rezina ovsenega kruha
Kekec junior pašteta
kisle paprike
čaj jagoda-vanilija

puranje kocke v zelenjavni omaki
dušen riž
rdeča pesa
čaj jagoda-vanilija

jabolčna čežana

rezina črnega kruha
maslo
med
mleko

mesni kanelon
pire krompir
dušen korenček in grah
napitek

mlečna rezina

rezina polbelega kruha
hrenovka
gorčica
planinski čaj

korenčkova enolončnica
cmok z marmelado
polbeli kruh
planinski čaj

sezonsko sadje

koruzni kosmiči
mleko

omaka z mletim mesom
krompirjevi svaljki
paradižnikova solata
100% naravni sok

sadna skuta

Dober tek!









POPOLDANSKA
MALICA

MALICA

Z rumeno barvo so označene jedi, ki vsebujejo laktozo. Pri dieti se nadomestijo z ustreznimi živili brez laktoze.
Informacije o alergenih živilih so navedene v mapi v šolski jedilnici.
Nove jedi se ponudijo večkrat, vendar v manjših količinah.
Otroci v vrtcu dobijo za čas dopoldanske malice mešano sadje po želji. Ves čas bivanja v vrtcu in šoli sta jim na voljo nesladkan čaj in voda.
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru težav z nabavo živil, zaradi dejavnosti na šoli ali drugih nepredvidenih dogodkov.
Odjava obrokov: SMS sporočilo na tel. št. 068 153 771, vsak delovnik do 9:00. V sporočilu navedite: ime in priimek učenca, datum odjave in odjava malica/kosilo.

OŠ Jelšane in Vrtec Jelšane

JEDILNIK
POPOLDANSKA
MALICA

DATUM

MALICA

KOSILO

PONEDELJEK

mlečni riž s kakavom

telečja obara
palačinke
100% naravni sok

rezina polbelega kruha
mortadela
sveža paprika
sadni čaj

goveja juha
goveje meso
pražen krompir
solata
sadni čaj

makovka
Smoothie

zelenjavno-mesna rižota
kompot

lubenica

krof z marmelado
čaj z limono

testenine v smetanovo-sirni omaki
sezonsko sadje
breskov čaj

grisini
mlekce

rezina koruznega kruha
tunina pašteta
kisle kumarice
šipkov čaj

zelenjavna juha s proseno kašo
paniran oslič po dunajsko
majonezni krompir
napitek

8. 8. 2022

TOREK
9. 8. 2022

SREDA

jabolko

žitna rezina

10. 8. 2022
ČETRTEK
11. 8. 2022

PETEK
12. 8. 2022

Dober tek!









Z rumeno barvo so označene jedi, ki vsebujejo laktozo. Pri dieti se nadomestijo z ustreznimi živili brez laktoze.
Informacije o alergenih živilih so navedene v mapi v šolski jedilnici.
Nove jedi se ponudijo večkrat, vendar v manjših količinah.
Otroci v vrtcu dobijo za čas dopoldanske malice mešano sadje po želji. Ves čas bivanja v vrtcu in šoli sta jim na voljo nesladkan čaj in voda.
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru težav z nabavo živil, zaradi dejavnosti na šoli ali drugih nepredvidenih dogodkov.
Odjava obrokov: SMS sporočilo na tel. št. 068 153 771, vsak delovnik do 9:00. V sporočilu navedite: ime in priimek učenca, datum odjave in odjava malica/kosilo.

grozdje

OŠ Jelšane in Vrtec Jelšane

JEDILNIK
DATUM

MALICA

KOSILO

POPOLDANSKA
MALICA

PONEDELJEK

čokolino
rezina rženega kruha

ješprenj
sadno jogurtovo pecivo
otroški čaj

napolitanke
malo sladkan čaj

rezina koruznega kruha
sadni jogurt

korenčkova juha
puranji zrezek v zelenjavni omaki
bela polenta s sirom
solata
breskov čaj

jabolko

rezina polbelega kruha
piščančja salama
čaj hibiskus-šipek

testenine z bolonjsko omako
parmezan
rdeča pesa
cedevita

prepečenec
sokec

bela bombeta
hrenovka
napitek

svinjski trakovi v zelenjavni omaki
polnozrnat kus kus
sadni kompot

skutka s podloženim sadjem

rogljiček z marmelado
sezonsko sadje
planinski čaj

ribji polpeti
pire krompir
mešana solata
100% naravni sok

grozdje

15. 8. 2022

TOREK
16. 8. 2022

SREDA
17. 8. 2022
ČETRTEK
18. 8. 2022

PETEK
19. 8. 2022

Dober tek!









Z rumeno barvo so označene jedi, ki vsebujejo laktozo. Pri dieti se nadomestijo z ustreznimi živili brez laktoze.
Informacije o alergenih živilih so navedene v mapi v šolski jedilnici.
Nove jedi se ponudijo večkrat, vendar v manjših količinah.
Otroci v vrtcu dobijo za čas dopoldanske malice mešano sadje po želji. Ves čas bivanja v vrtcu in šoli sta jim na voljo nesladkan čaj in voda.
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru težav z nabavo živil, zaradi dejavnosti na šoli ali drugih nepredvidenih dogodkov.
Odjava obrokov: SMS sporočilo na tel. št. 068 153 771, vsak delovnik do 9:00. V sporočilu navedite: ime in priimek učenca, datum odjave in odjava malica/kosilo.

OŠ Jelšane in Vrtec Jelšane

JEDILNIK
POPOLDANSKA
MALICA

DATUM

MALICA

KOSILO

PONEDELJEK

čokoladne kroglice
mleko

zelenjavna enolončnica
vratovina
polnozrnati kruh
planinski čaj

otroški piškoti
čaj jagoda-vanilija

rezina pisanega kruha
kuhana šunka
kisle kumarice
čaj - gozdni sadeži

tortelini v sirovi omaki
zelena solata
100% naravni sok

banana

pica
napitek

piščanec po dunajsko
pečen krompir
kremna špinača
napitek

hruška

rezina črnega kruha
maslo
med
kakav

juha z ribano kašo
pohane bučke
riži-biži
sadni čaj

marmorni kolač
sadni čaj

sirovka
navadni jogurt

prežganka
ribje palčke
maslen krompir s peteršiljem
otroški čaj

čokoladni puding

22. 8. 2022

TOREK
23. 8. 2022

SREDA
24. 8. 2022

ČETRTEK
25. 8. 2022

PETEK
26. 8. 2022

Dober tek!









Z rumeno barvo so označene jedi, ki vsebujejo laktozo. Pri dieti se nadomestijo z ustreznimi živili brez laktoze.
Informacije o alergenih živilih so navedene v mapi v šolski jedilnici.
Nove jedi se ponudijo večkrat, vendar v manjših količinah.
Otroci v vrtcu dobijo za čas dopoldanske malice mešano sadje po želji. Ves čas bivanja v vrtcu in šoli sta jim na voljo nesladkan čaj in voda.
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru težav z nabavo živil, zaradi dejavnosti na šoli ali drugih nepredvidenih dogodkov.
Odjava obrokov: SMS sporočilo na tel. št. 068 153 771, vsak delovnik do 9:00. V sporočilu navedite: ime in priimek učenca, datum odjave in odjava malica/kosilo.

OŠ Jelšane in Vrtec Jelšane

JEDILNIK
POPOLDANSKA
MALICA

DATUM

MALICA

KOSILO

PONEDELJEK

rezina pisanega kruha
čokoladni namaz
mleko

puranja obara z njokci
jabolčna čežana s stepeno smetano
100% naravni sok

žitna rezina

telečji trakovi v naravni omaki
pražen krompir
dušena zelenjava
napitek

krekerji
malo sladkan čaj

porova juha
pleskavica
riž v zelenjavni omaki
kompot

skutka s podloženim sadjem

29. 8. 2022

TOREK
30. 8. 2022

SREDA
31. 8. 2022

ČETRTEK
1. 9. 2022

PETEK
2. 9. 2022

rezina rženega kruha
jajčna jed
planinski čaj

mlečni zdrob
kakavov posip
rezina polnozrnatega kruha

mlečna štručka
kefir

polbeli kruh
piščančja pašteta
olive
čaj jagoda-vanilija

testenine v paradižnikovi omaki
radič s fižolom
100% naravni sok
ribji brodet
koruzna polenta
rdeča pesa
čaj jagoda-vanilija

Dober tek!









Z rumeno barvo so označene jedi, ki vsebujejo laktozo. Pri dieti se nadomestijo z ustreznimi živili brez laktoze.
Informacije o alergenih živilih so navedene v mapi v šolski jedilnici.
Nove jedi se ponudijo večkrat, vendar v manjših količinah.
Otroci v vrtcu dobijo za čas dopoldanske malice mešano sadje po želji. Ves čas bivanja v vrtcu in šoli sta jim na voljo nesladkan čaj in voda.
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru težav z nabavo živil, zaradi dejavnosti na šoli ali drugih nepredvidenih dogodkov.
Odjava obrokov: SMS sporočilo na tel. št. 068 153 771, vsak delovnik do 9:00. V sporočilu navedite: ime in priimek učenca, datum odjave in odjava malica/kosilo.

ajdov kruh z orehi
mlekce

grozdje

