OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ
Limbuška c. 62, 2341 Limbuš
Telefon: 02 614 08 50
E naslov: o-rrlimbus.mb@guest.arnes.si

JEDILNIK FEBRUAR 2022

1. TEDEN: 31.1.-4.2.2022
PONEDELJEK
31. 1. 2022

TOREK
1. 2. 2022

ZAJTRK

Mešan kolač, umešana
jajčka, sadni čaj

MALICA

Banana štručka,
jogurt z lešniki in
žitaricami

Ovsena bombetka, bio
maslo*, domača
marmelada, bela kava
Hot dog, sadni čaj

KOSILO

Minjon juha, mesni
kanelon, rezina limone,
zelenjavni riž, zeljna
solata

Jota* brez mesna,
domače skutne rezine

SREDA
2. 2. 2022
Kruh s semeni,
skutni namaz,
otroški čaj
Mlečni riž na
domačem mleku

ČETRTEK
3. 2. 2022

PETEK
4. 2. 2022

Makova štručka,
pravi kakav z manj
sladkorja
Ovseni kruh, domač
mesni-piščančji
namaz, planinski čaj
Sveža paprika(ŠSZ)

Temni kruh, piščančja
prsa v ovitku, sveža
paprika, sadni čaj
Mešani kolač, bio
maslo*,domači med,
domače mleko
Mandarina (ŠSS)

Mlinci, bio ajdova
Bučkina juha,
Krompirjevi svaljki s
kaša*, pečene
mesno-zelenjavna
skuto, bolonska
piščančje krače,
loparnica, kitajsko
omaka, bio rdeča
zelena solata s
zelje, sadje (hruška) pesa* v solati
kalčki
VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo,
ŠS=iz EU šolska shema. Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Krepko označena živila-lokalni
dobavitelji. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/

OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ
Limbuška c. 62, 2341 Limbuš
Telefon: 02 614 08 50
E naslov: o-rrlimbus.mb@guest.arnes.si
2.TEDEN: 7.2.-11.2.2022
PONEDELJEK
7. 2. 2022
ZAJTRK

POUKA PROST DAN

TOREK
8. 2. 2022
KULTURNI PRAZNIK

JEDILNIK FEBRUAR 2022
SREDA
9. 2. 2022

ČETRTEK
10. 2. 2022

PETEK
11. 2. 2022

Koruzni kruh,
mocarela, sveža
paprika, sadni čaj

Banana štručka,
pravi kakav z manj
sladkorja

Ajdov kruh, mesni
namaz, planinski čaj

MALICA

Kmečki kolač, bio
maslo*, marmelada,
domače mleko,
Mandarina (ŠSS)

Kruh hribovc temni,
piščančja prsa v
ovitku, kisle
kumarice, planinski
čaj

Koruzni kruh, kisla
smetana, bela kava z
domačim mlekom

KOSILO

Pečenica, polenta*,
dušena kisla
repa*,sadje

Ješprenova*
enolončnica- brez
mesna, domač
čokoladni biskvit s
kislo smetano

Cvetačna kremna
juha, file
novozelandskega
repaka po tržaško,
krompirjeva solata s
porom
VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo,
ŠS=iz EU šolska shema. Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Krepko označena živila-lokalni
dobavitelji. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/

OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ
Limbuška c. 62, 2341 Limbuš
Telefon: 02 614 08 50
E naslov: o-rrlimbus.mb@guest.arnes.si
3.TEDEN: 14.2.-18.2.2022
PONEDELJEK
14. 2. 2022

TOREK
15. 2. 2022

JEDILNIK FEBRUAR 2022
SREDA
16. 2. 2022

ČETRTEK
17. 2. 2022

PETEK
18. 2. 20212
Pirin kruh,
piščančja klobasa,
kisle kumarice,
otroški čaj
Kraljeva fit
štručka, LCA jogurt

ZAJTRK

Bio prosena kaša* na
mleku

Koruzni kruh, poltrdi
siri, planinski čaj,

Turist kruh,
čokoladni namaz,
mleko

Bio. koruzni zdrob* na
domačem mleku

MALICA

Ovseni kruh, domač
ribji namaz, planinski
čaj

Mešani kosmiči,
mleko

Bio pšenični črni
kruh*, suha salama,
kisle kumarica,
otroški čaj

Ovseni kruh, domač
skutni namaz, bela kava
z domačim mlekom
Mandarina (ŠSS)

KOSILO

Zelenjavna juha,
sesekljan zrezek, pire
krompir, dušeno kislo
zelje*,jabolko

Kostna juha z rezanci,
testenine svedri s
piščančjim mesom,
porom, papriko in
sladko smetano, zelena
solata

Fižolova*
enolončnica s
koruzo- brez mesna,
jabolčni zavitek

Porova juha, pražen
krompir, ajdova
kaša*,naravno pečen
puranji zrezek, bio
rdeča pesa* v solati

Goveji golaž, kruhov
cmok, mešana
solata, kivi

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo,
ŠS=iz EU šolska shema. Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Krepko označena živila-lokalni
dobavitelji. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/

OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ
Limbuška c. 62, 2341 Limbuš
Telefon: 02 614 08 50
E naslov: o-rrlimbus.mb@guest.arnes.si
4.TEDEN:21.2.-25.2.2022
PONEDELJEK
21. 2. 20222

JEDILNIK FEBRUAR 2022

ZAJTRK

Koruzni* zdrob na
mleku

TOREK
22. 2. 2022
BREZMESNI DAN
Pirin kruh, umešana
jajčka, planinski čaj

SREDA
23. 2 2022

MALICA

Pletenka, poltrdi sir,
paradižnik, planinski
čaj

Mlečni zdrob na
domačem mleku, posip
čokolade v prahu

Kmečki kolač, piščančja
Poli klobasa, sveži por,
otroški čaj

KOSILO

Minjon juha, mesnozelenjavna lazanja,
zeljna solata

Krompirjeva
enolončnica- brez
mesa, carski praženec,
100% naravni jabolčni
sok

Kostna juha z ribano
kašo, pečena svinjska
riba, džuveč riž
zelena solata s čičeriko

Mlečna pletenka, kakav

ČETRTEK
24. 2. 2022
Čokolino z 30%manj
sladkorja, z dodanimi
vitamini, mleko
Mlečni kruh, bio
maslo*,bela kava z
domačim mlekom
Sveža paprika (ŠSZ)

PETEK
25. 2. 2022
Koruzni kruh, skutin
namaz, sadni čaj
Banana štručka, sadni
jogurt z več sadja

Polenta*, fižol po
domače, pečenica,
dušena kisla repa*,
jabolko

Bistra piščančja juha
s kroglicami,
bolognese omaka,
špageti, riban sir,
bio rdeča pesa* v
solati
VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo,
ŠS=iz EU šolska shema. Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Krepko označena živila-lokalni
dobavitelji. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/
28.2.do 4.3. 2022 -ZIMSKE POČITNICE: Juhuhu zimske počitnice so že tu! Čakajo nas prosti dnevi. Vsak dan naj bo napolnjen s smehom,
sproščenostjo, branjem dobrih knjig in novimi izzivi. Upajmo, da nam sneg prinese tudi nekaj zimskih radosti.

