OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA
KRŠNJAVOGA 2, ZAGREB

Jelovnik
10.9. 2019. – 13.9.2019.

DAN
Utorak
10.9.2019.

Srijeda
11.9.2019.
Četvrtak
12.9.2019.
Petak
13.9.2019.

Obrok
Mliječni obrok
Ručak
Užina

Tamni kruh, mliječni namaz s vlascem, kakao, voće
Varivo od graška s telećim mesom, voće

Mliječni obrok

Sendvič od integralnog peciva s sirom i purećom šunkom, rajčicom i
krastavcima, čaj od šipka i voće
Pečena piletina, rizi bizi, zelena salata, voće
Čokoladni muffini
Pahuljice na mlijeku od čokolade i meda , voće
Varivo od slanutka s junećim mesom, sladoled, voće

Ručak
Užina
Mliječni obrok
Ručak
Užina
Mliječni obrok
Ručak
Užina

Integralni keksi (Elvita) i mlijeko

Savitak od višnje i jogurt
Tamni kruh s maslacem i džem od šljive, bijela kava, voće
Krem juha od rajčice, blitva s krumpirom, panirani file oslića, voće
Kinder pinugui , sezonsko voće

OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA
KRŠNJAVOGA 2, ZAGREB

Jelovnik
16.9.2019. – 20.9.2019.

DAN
Ponedjeljak
16.9.2019.
Utorak
17.9.2019.
Srijeda
18.9.2019.

Četvrtak
19.9.2019.

Obrok
Mliječni obrok

Klipić, probiotik, voće

Ručak
Užina

Pirjana riža u umaku od puretine, salata od kupusa s kukuruzom, voće

Mliječni obrok

Žganci s jogurtom, jabuka

Ručak

Punjena paprika s mesom i pire krumpirom, voće

Užina

Kukuruzni savitak, sok

Mliječni obrok

Sendvič od pureće šunke, sira i povrća (zelena salata, rajčica, krastavci)
Cedevita, voće
Grah varivo s suhim mesom, mramorni kolač, voće

Ručak
Užina
Mliječni obrok
Ručak
Užina

Sladoled

Integralni keksi (Grancerale) i mlijeko
Štrukle s sirom, voćni čaj, voće
Pohani pileći file, dinstano slatko zelje u umaku, zelena salata, voće
Muffin, voće

Petak
20.9.2019.

Mliječni obrok

Tamni kruh s namazem, kakao, voće

Ručak
Užina

Bistra juha, šarena tjestenina s tunom, sladoled i voće
Sezonsko voće

OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA
KRŠNJAVOGA 2, ZAGREB

Jelovnik
23.9.2019. – 27.9.2019.

DAN
Ponedjeljak
23.9.2019.
Utorak
24.9.2019.
Srijeda
25.9.2019.

Četvrtak
26.9.2019.

Obrok
Mliječni obrok

Kukuruzne pahuljice s medom s mlijekom/jogurtom, voće

Ručak
Užina

Goveđa juha, lazanje s mesom, salata od cikle, voće

Mliječni obrok

Savitak od jabuke, voćni čaj, voće

Ručak

Kuhana junetina u umaku s pire krumpirom, salata od kupusa, voće

Užina

Sezonsko voće

Mliječni obrok

Sendvič s sirom i purećom šunkom, krastavcima i zelenom salatom,
Cedevita, voće
Varivo od leće s svinjetinom, sladoled, voće

Ručak
Užina
Mliječni obrok
Ručak
Užina

Školska pizza, čaj

Integralni keksi i mlijeko
Griz na mlijeku s posipom od čokolade, voće
Riža s špinatom, pečena piletina, zelena salata
Kukuruzni savitak i čaj

Petak
27.9.2019.

Mliječni obrok

Tvrdo kuhana jaja, tekući jogurt, kukuruzni kruh, voće

Ručak
Užina

Krem juha od bundeve, panirani file oslića, salata od mahuna, voće
Sezonsko voće

OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA
KRŠNJAVOGA 2, ZAGREB

Jelovnik
30.9.2019. – 4.10.2019.

DAN
Ponedjeljak
30.9.2019.
Utorak
1.10.2019.

Obrok
Mliječni obrok

Puter štangica, trokut sir, čaj od marelice, voće

Ručak
Užina

Teletina u umaku, pirjana riža, salata od kupusa s rotkvicama, voće

Mliječni obrok

Linolada namaz na tamnom kruhu, mlijeko, voće

Ručak

Punjena paprika s pire krumpirom, voće

Užina

Sezonsko voće

Mliječni obrok

Sendvič od sira i pureće šunke s rajčicom i krastavcima, čaj, voće
Varivo od slanutka s suhim mesom, kolač od šljive, voće

Srijeda
2.10.2019.

Ručak
Užina

Četvrtak
3.10.2019.

Mliječni obrok
Ručak
Užina

Voće, kinder pingui

Kruh s maslacem, mlijeko
Žganci s jogurtom/mlijekom, jabuka
Panirani file oslića, grašak s mrkvom i krumpirom, zelena salata, voće
Sezonsko voće

Petak
4.10.2019.

Mliječni obrok

Tamni kruh s namazom od tune, cedevita, voće

Ručak
Užina

Krem juha od bundeve, zapečena tjestenina s sirom, voće
Mliječni sladoled

