IZBOR HRANE ZA ŠOLSKO KOSILO
Jedilnik je za vsak dan od 18.5.2015 zasnovan tako,
-

da učenci vnaprej računalniško izbirajo izključno med naborom štirih glavnih jedi (1.
izbira, 2. izbira, 3. izbira, 4. izbira),

-

ostalo izbiro učenci opravijo sproti, vsak dan neposredno ob prevzemnem pultu. Za te
jedi ne bo možna predhodna računalniška izbira, saj bodo po sklopih na voljo vsak dan
vsem abonentom. Gre torej za sprotno izbiro izmed nekaj vrst iz vsega nabora solat in
zelenjave, sadja, poslastkov iz Zanimivčkovega butika, napitkov Vsevedkove
okrepčevalnice in kruhov. Zapisan dnevni nabor je obsežen, a šola si pridržuje pravico
prilagajanja jedi v povezavi z dnevno sestavo jedilnikov, s sezonsko ponudbo sadja in
zelenjave in v skladu s primernimi cenami.

Možen nabor izmed preostale izbire je predstavljen v spodnji preglednici:
PREOSTALA IZBIRA
(vsak dan sproti izbiraj ostale jedi, ki bodo na razpolago ob jedilnem pultu)
SOLATE S PRELIVI (jogurtov, navadni, preliv z olivnim oljem): ZELENA SOLATA, ZELJE, MOTOVILEC,
FRANCOSKA, KROMPIRJEVA, KAŠA, KORUZA, RDEČA PESA, FIŽOL
SVEŽA ZELENJAVA IZ SOLATNEGA BIFEJA: PARADIŽNIK, PAPRIKA, KUMARICE (kisle ali sveže),
KORENJE, KUHANA ZELENJAVA (cvetača, brokoli, korenje, grah), REDKVICA
SADJE (SEZONSKO) IZ SADNE KOŠARICE:
JABOLKA, BANANE, JAGODE, HRUŠKE, ČEŠNJE, MARELICE, SLIVE, KIVI, KAKI, MANDARINE,
BRESKVE, POMARANČE, NAŠI, MINEOLE, SUHO SADJE
POSLASTKI IZ ZANIMIVČKOVEGA BUTIKA:
NAVADNI IN SADNI JOGURT, ČOKOLADNI IN SADNI DESERT, PUDING, ROLADE, TORTICE, SADNI
FRAPE, NARASTEK, ZAVITKI, PITE, DROBNO PECIVO, POTICE, JABOLČNA ČEŽANA, MINI MUFFINI
KRUHI:
POLBELI, VEČZRNATI, AJDOV, ČRNI, EKO/KORUZNI, EKO/OVSENI, EKO/PIRIN
NAPITKI VSEVEDKOVE OKREPČEVALNICE:
NESLADKANI ČAJ, SOK, LIMONADA

Postop k zgoraj opisane izbire glavnih jedi ostaja nespremenjen. Torej, najkasneje do srede do 24.00
opravite izbiro glavnih jedi za cel naslednji teden preko spletnega portala LoPolis (ostalo izbiro
opravijo učenci sproti neposredno ob prevzemnem pultu). V kolikor računalniške izbire ne boste
opravili do zapisanega roka, bo otroku avtomatsko dodeljen 1. izbor.
Jedilniki bodo tako kot doslej sproti objavljeni na šolski spletni strani www.iios.rogaska.com, in se
bodo tudi v prihodnjem šolskem letu ponavljali z manjšimi spremembami in dopolnitvami (sezonska
hrana).
Vse dobro ob zaključnih mesecih šolskega leta vam želim in lepe, hitro bližajoče se letne dopuste.
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