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Jedilniki:

Dnevna ponudba toplih menijev
  

K-NORMA d.o.o., www.kroky.si

 Opcija velikosti malice 
Meni: Tip: Ime: Opis: L XL XXL 

1 Topli Osnovni Priljubljen meni, ki ustreza večini.     
2 Topli Vitalni Poudarek na zmanjšani vsebnosti maščob.    
3 Topli Vegi Brezmesni meni .    
4 Topli Fast Meni na sistem hitre prehrane .    
5 Topli Solatni Solatni krožnik, ki nadomešča topli obrok.     
6* Topli Žlica meni Sestavljen predvsem iz jedi, ki se jedo z žlico.    
7* Topli Tradicionalni  Jedi tradicionalne kuhinje.    

 
*na voljo od 1.11.2016

Dnevna ponudba hladnih menijev
  Opcija velikosti malice 

Meni: Tip: Ime: Opis: L XL XXL 
8 Hladni Osnovni Priljubljen meni, ki ustreza večini.    
9 Hladni Vitalni Poudarek na zmanjšani vsebnosti maščob.    

10 Hladni Vegi Brezmesni meni.    
11 Hladni Sweet Sladek meni.    
12 Hladni  Brez »S« Meni, ki ne vsebuje živil povezanih s svinjino.    

 

Dnevna ponudba posebnih menijev
  Opcija velikosti malice 

Meni: Tip: Ime: Opis: L XL XXL 
13 Topli Dieta topla Individualna dieta.    
14 Hladni Dieta hladna Individualna dieta.    

 

Cena in velikost malice:

Cena dijaške malice je zakonsko določena in znaša 2,42€, z vključenim 9,5% ddv.  
Kot dodatno izbiro naše podjetje ponuja opcijo nadgradnjo obrokov preko predvidenih normativov. Malico je tako mogoče 
povečati oziroma nadgraditi v zameno za razumni del doplačila. Opcija je namenjena predvsem za tiste dijake, ki jim šolska 
malica pomeni več kot le (malica), katera se de�nera kot premostitveni obrok med zajtrkom in kosilom.

   
Velikost: Opis: Cena malice: 

(brez subvencije) 
L Dijaška malica 2,42€ 

 
XL 

 
Povečan normativ 
(se uporablja pri hladni malici) 

+ 0,5€ 

XXL Povečan normativ 
(se uporablja pri topli malici) 

+ 1,0€ 



Topla malica:

  

K-NORMA d.o.o., www.kroky.si

Hladna malica:

Vsaka malica je označena z deklaracijo.
podatki o učencu, šoli, vrsti menija, alergenih in datumu priprave.

Reciklirna embalaža iz PP plastike.
Skrb za okolje. 

 

Temperaturni režim  + 65°C.
Hrana se razdeli topla. 

Hermetično zaprt rob.
Hrana se ne poliva in manj je neprijetnih vonjav.

Certi�cirana embalaža za ponovno segrevanje.
Malico je možno ponovno segreti v mikrovalovni ali pečici na vroč zrak.

Malica je pakirana ločeno v papirnatih vrečkah.
podatki o učencu, šoli, vrsti menija, alergenih in datumu priprave.

Reciklirna embalaža - papirnata vrečka.
Skrb za okolje.

 Praktično shranjevanje.
Vrečka omogoča praktično shranjevanje malice “za kasneje”.

Vsaka malica je označena z deklaracijo.
podatki o učencu, šoli, vsrsti menija, alerg.,datum priprave.

Razlicni tipi embalaže glede na vsebino:

Pribor pripet na embalažo.
Večja organiziranost malice.

Solate Testenine Jedi na žlico


