JEDILNIK ZA MESEC AVGUST 2022
Datum

ZAJTRK

PONEDELJEK, 1.8

Mlečni zdrob, sadje

TOREK, 2.8.

Rženi kruh, piščančja prsa v ovoju,
sveže kumare in paradižnik, sok,
sadje

SREDA, 3.8.

Kvašen mlečni rogljiček, kakav

ČETRTEK, 4.8.

Koruzni kruh, mlečni namaz,
korenček, čaj, sadje

Bistra juha z zakuho, makaronovo meso,
zelena solata
Bučkina juha, piščančji zrezek po dunajsko,
riž z žiti, paradižnikova solata

PETEK, 5.8.

Sirova štručka, hruškov sok, sadje

Zelenjavna juha, carski praženec, kompot

PONEDELJEK, 8.8.

Žemlja, sadni probiotični jogurt,
sadje

TOREK, 9.8.

Črni kruh, maslo, med, mleko, sadje

SREDA, 10.8.

Ovseni kruh, čičerikin namaz,
paprika, sok, sadje

ČETRTEK, 11.8.
PETEK, 12.8.

Mlečni riž, sadje
Polbeli kruh, sir, paradižnik, čaj,
sadje

PONEDELJEK, 15.8.
TOREK, 16.8.

Polnozrnat kruh, hrenovka, sveže
kumare in paprika, sok, sadje

SREDA, 17.8.

Mlečni zdrob, sadje

ČETRTEK, 18.8.

Skutina blazinica, čaj, sadje

PETEK, 19.8.

Črni kruh, domač čokoladni namaz,
mleko, sadje

PONEDELJEK, 22.8.

Orehova potička, bela kava, sadje

TOREK, 23.8.

Rženi kruh, sir, sveže kumare, sok,
sadje

SREDA, 24.8.

Koruzni kosmiči z mlekom, sadje

ČETRTEK, 25.8.
SREDA, 26.8.
PONEDELJEK, 29.8.
TOREK, 30.8.
SREDA, 31.8.

Ovseni kruh, maslo, džem, mleko,
sadje
Koruzni kruh, tunin namaz,
paradižnik, čaj, sadje
Kraljeva štručka, kakav, sadje
Črni kruh, piščančja pašteta brez
aditivov , kisle kumarice, sadje
Sadni jogurt brez dodanega
sladkorja, mlečna štručka, sadje

KOSILO
Puranji paprikaš, testenine, zelena solata s
koruzo
Krompirjeva omaka, telečja hrenovka,
sladoled

Cvetačna juha, rižota s piščančjim mesom,
mešana solata (stročji fižol, paradižnik,
koruza)
Korenčkova juha, pečene piščančje krače,
mlinci, zelena solata
Čufti, pire krompir, zelena solata
Paradižnikova juha, testeninski polžki s
tunino, zeljna solata s fižolom
Krompirjeva juha, domača pica, sveža
zelenjava
PRAZNIK
Polnozrnati špageti, haše omaka, zelena
solata s korenčkom, sladoled
Porova juha, pečen krompir, pečen piščančji
file, paradižnikova solata
Brokolijeva juha, pečen ribji file, zelenjavni
riž, rdeča pesa

MALICA
Marelice, mlečni kruh
Makovka
Jabolka, ovseni kruh
Grški sadni jogurt, kruh s
semeni
Rogljiček s kaljenimi
semeni
Nektarine, ringlo, žitni
kruhki
Lubenica, polnozrnata
bombetka
Bio sadni kefir, polnozrnati
piškoti
Breskve, pisani kruh
Mešano sveže sadje,
polbeli kruh

Polnozrnat francoski
rogljiček
Lubenica, otroški piškoti
Jabolka, mlečni kruh

Pire krompir, bučke v omaki, mesni polpeti

Sirova štručka

Piščančji trakci v smetanovi omaki,
polnozrnati kuskus, zelena solata s koruzo
Goveja juha z zakuho, krompir v kosih,
mesna štruca, mešana solata (zrnat fižol,
paradižnik, koruza)
Cvetačna juha, pečena svinjska riba, ajdova
kaša z zelenjavo, zeljna solata

Nektarine, hruške, polbeli
kruh

Golaž, polenta, zelena solata

Breskve, naši, ovseni kruh

Krompijeva juha, rižev narastek, kompot

Buhtelj

Bučkina juha, rižota s piščančjim mesom,
paradižnikova solata

Lubenica, polnozrnati
piškoti

Pire krompir, špinača, telečja hrenovka

Jabolka, bombetka

Piščančji zrezek v naravni omaki, bio bulgur,
zelena solata

Makovka

Sadni probiotični jogurt,
kruh s semeni
Vanilijeva košarica

