OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR
JEDILNIK za mesec SEPTEMBER 2021

1. TEDEN od 1.9. - 3.9.2021
PONEDELJEK

SREDA
1. 9. 2021
-

ČETRTEK
2. 9. 2021
Rogljiček
čaj

PETEK
3. 9. 2021
Mlečni zdrob,
kakavov posip

MALICA

Čokoladni žepek
sok 0,2 dl
jabolko

makovka
mleko,
hruška

Grški jogurt,
koruzna bombetka,
jabolko

KOSILO

Ni kosila

ZAJTRK

TOREK

bolognese omaka,
špageti,
nariban sir,
zelje v solati s koruzo

POPOLD.
MALICA

-

Jabolko,
kruh

Boranja z mlado
govedino,
marmorni kolač
,

Mleko 0,2 dl,
banana

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.
ŠSSZ-šolska shema sadja in zelenjave. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.
ŠSM- šolska shema mleka in mlečnih izdelkov. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah.
V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopna na seznamu jedi , ki se nahajajo na oglasni deski v zgornjem delu avle šole.
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.

Vir slike: https://www.google.si/

OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR
JEDILNIK za mesec SEPTEMBER 2021

2. TEDEN od 6.9. - 10.9. 2021
PONEDELJEK
6. 9. 2021

TOREK
7. 9. 2021

SREDA
8. 9. 2021
Brezmesni dan
sadni čaj,
rogljiček

ČETRTEK
9 9. 2021

PETEK
10. 9. 2021

Mlečni riž,
kakavov posip

Graham štručka,
bela kava

ZAJTRK

čaj,
polnozrnati kruh,
rezina lahkega sira

Mleko,
koruzni kosmiči v
posodici

MALICA

Sirova štručka,
sok,
banana

Sadni jogurt,
Ovsena bombetka,
jabolko

Sezamova pletenka,
čokoladno mleko 0,2 dl,
jabolko

Probiotični jogurt,
zrnata štručka,
jabolko

Makova pletenka,
nektarina

KOSILO

piščančji file na žaru,
rizi bizi,
rdeča pesa* v solati

Paradižnikova juha,
mesni polpeti z
ovsenimi kosmiči*,
krompirjeva solata

Enolončnica z zelenjavo
in žličniki,
jabolčni zavitek,
kompot

Rižota z zelenjavo in
piščančjim mesom,
mešana solata

Pečena svinjska riba,
pražen krompir/
ajdova kaša* z
zelenjavo,
paradižnikova solata

POPOLD.
MALICA

Kvašen rogljiček,
Sadje (slive ringlo)

Jabolčna blazinica,
ledeni čaj 0,2 dl

Navadni tekoči jogurt,
rezina črnega kruha

buhtelj

Smuti

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.
ŠSSZ-šolska shema sadja in zelenjave. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.
ŠSM- šolska shema mleka in mlečnih izdelkov. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah.
V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopna na seznamu jedi , ki se nahajajo na oglasni deski v zgornjem delu avle šole.
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.

OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR
JEDILNIK za mesec SEPTEMBER 2021

3. TEDEN od 13.9.- 17.9.2021
PONEDELJEK
13. 9. 2021

TOREK
14. 9. 2021

SREDA
15 9. 2021

ČETRTEK
16. 9. 2021

PETEK
17. 9. 2021

ZAJTRK

Sadni čaj,
rogljiček kvašeni čajni,

Pletenka,
kakav

Mleko,
polnozrnati kosmiči,

Sadni čaj,
ovsena bombeta,
rezina lahkega sira

Bela kava,
graham bombetka

MALICA

Sirov burek,
Domači ledeni čaj,
mandarina

Žemlja,
piščančja prsa,
češnjev paradižnik,
jabolko

Voda z limono,
domači kruh iz krušne
peči, čokoladni namaz,

sirova štručka,
sok,
breskev

Skuta s podloženim
sadjem,
polnozrnati kruh

KOSILO

Piščančji trakci v
zelenjavni omaki,
široki rezanci,
zelena solata

Goveji golaž,
polenta,
jogurt

Mesne kroglice v
paradižnikovi omaki,
pire krompir, sadje

Pečene piščančje
krače,
mlinci,
rdeča pesa* v solati

Zelenjavna juha,
pečen file postrvi,
krompirjeva solata,

POPOPOLD,
MALICA

Suho sadje in oreščki

Črni kruh,
sadje-banana

Puding vindija

Kraljeva štručka,
sok

Navadni jogurt,
koruzna žemlja

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.
ŠSSZ-šolska shema sadja in zelenjave. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.
ŠSM- šolska shema mleka in mlečnih izdelkov. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah.
V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopna na seznamu jedi , ki se nahajajo na oglasni deski v zgornjem delu avle šole.
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.

OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR
JEDILNIK za mesec SEPTEMBER 2021
4. TEDEN od 20. 9.- 24. 9.2021
PONEDELJEK
20. 9. 2021

TOREK
21. 9. 2021

SREDA
22. 9. 2021

ČETRTEK
23. 9. 2021

PETEK
24. 9. 2021

ZAJTRK

Mleko,
prosena kaša,
kakavov posip,

Sadni čaj,
polnozrnati kruh,
puranja salama (prsa)

Zeliščni čaj,
ovseni kruh,
kokošja pašteta****

Sadni čaj,
biga,

kakav
polnozrnata štručka,

MALICA

Sok, polbeli kruh,
domača marmelada,
kisla smetana,

Voda s pomarančo,
štručka z zeliščnim
maslom
jabolko

Mleko 0,2 dl,
rogljiček
banana

Domač ledeni čaj,
košarica s sadnim
nadevom in vanilijevo
kremo

KOSILO

Zelenjavna enolončnica
z mesom in ajdovo
kašo*,
marelični cmoki
kompot

Goveji trakci v
vrtnarski omaki,
njoki,
zelena solata

Voda z limono,
koruzna žemlja,
piščančja prsa,
kisle kumarice,
jabolko
Piščančja nabodala,
dušen riž,
rdeča pesa* v solati

mesni/sirovi tortelini v
smetanovi omaki,
paradižnikova solata

Goveja juha z zakuho,
kuhana govedina,
pire krompir,
kremna špinača

POPOLD.
MALICA

Sadje in oreščki

Kinder milk schnite

smuti

Sadno žitna rezina*

Zrnata štručka,
Sadje-mandarina

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.
ŠSSZ-šolska shema sadja in zelenjave. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.
ŠSM- šolska shema mleka in mlečnih izdelkov. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah.
V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopna na seznamu jedi , ki se nahajajo na oglasni deski v zgornjem delu avle šole.
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.

OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR
JEDILNIK za mesec SEPTEMBER 2021
5. TEDEN od 27. 9. – 30. 9. 2021
PONEDELJEK
27. 9. 2021

TOREK
28. 9. 2021

SREDA
29. 9. 2021

ČETRTEK
30. 9. 2021

ZAJTRK

Polbeli kruh,
hrenovka

Kvašeni rogljiček,
čaj

Mlečni riž,
Kakavov posip

Sadni čaj,
različni namazi,

MALICA

Sezamova pletenka,
sok,
jabolko

Turist kruh,
pašteta,
češnjev paradižnik,
jabolko

Makova štručka,
Sadni jogurt

Domač ledeni čaj,
Orehova potička,
slive

KOSILO

Makaronovo meso,
zeljna solata z lečo

Pečen piščančji file,
džuveč riž,
zeljna solata s fižolom

Telečja obara z žličniki,
palačinke,
višnjev kompot

Milijon juha,
pečen file brancina,
maslen krompir s
peteršiljem
jabolko

POPOLD.
MALICA

Mleko 0,2 dl
banana

Sadni jogurt brez
dodanega sladkorja in
sladil,
rezina koruznega
kruha

Jabolčni krhlji,
rezina graham kruha

puding

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.
ŠSSZ-šolska shema sadja in zelenjave. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.
ŠSM- šolska shema mleka in mlečnih izdelkov. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah.
V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopna na seznamu jedi , ki se nahajajo na oglasni deski v zgornjem delu avle šole.
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.

