
 
JEDILNIK, 

 

ZAJTRK Pašteta, zelenjavni krožnik, črni kruh
MALICA  Mlečna prosena kaša s cimetom
KOSILO Piščančji ražnjiči, dušeno sladko zelje, krompir v
POP. MALICA Rezina sira (7), paprika, polnozrnat
  

 

ZAJTRK Polnozrnati rogljiček
MALICA 
 

Osje gnezdo (1, 3

integrirane pridelave
KOSILO Kremna brokolijeva juha

solata s krompirjem
POP. MALICA Ovseni kruh (1), 
  

 

ZAJTRK Umešana jajca
MALICA Bio sirova bombeta
KOSILO Ričet (1), jabolčni zavitek 
POP. MALICA Sadni krožnik (različno sezonsko sadje)
  

 

ZAJTRK Koruzni, in žitni kosmiči
MALICA Piščančji burger, solata, majoneza

planinski 
KOSILO Koromačeva juha

zelje v solati 
POP. MALICA Bio sadni kefir (
  

 

ZAJTRK Topljeni sir (7), puranja prsa, zelenjavni krožnik, ovseni kruh
MALICA Ribji (tunin namaz)

(1), čaj – sadni 
KOSILO Jota (brezmesna), orehova potica
POP. MALICA Prepečenec (1), 

 
* Voda je učencem na voljo ves čas. 
* Zelenjavni krožnik vsebuje sezonsko
* Pridržujemo si pravico, da ob nepredvidljivih
Hvala za razumevanje. 
 
 

JEDILNIK, 15.TEDEN, 17.-21. 12. 2018

PONEDELJEK, 17. 12. 
Pašteta, zelenjavni krožnik, črni kruh (1), čaj – zeliščni z medom
Mlečna prosena kaša s cimetom (7), suhe slive, kakavov posip
Piščančji ražnjiči, dušeno sladko zelje, krompir v kosu, sadje

, paprika, polnozrnati kruh (1) 

TOREK, 18. 12. 
olnozrnati rogljiček (1, 3, 6, 7), probiotični sadni jogurt (7) 

, 3, 7, 8), čokoladno mleko (7), ŠOLSKA SHEMA: 
integrirane pridelave 
Kremna brokolijeva juha (7), pečen file osliča z zeliščno skorjico
solata s krompirjem 

, hruška 

SREDA, 19. 12. 
Umešana jajca (3), polbeli kruh (1), mleko (7), sadje 
Bio sirova bombeta (1, 7), hruška, ŠOLSKA SHEMA: domači bio

, jabolčni zavitek (1, 3), polbeli kruh (1) 
Sadni krožnik (različno sezonsko sadje) 

ČETRTEK, 20. 12. 
Koruzni, in žitni kosmiči (1), mleko (7), sadje 
Piščančji burger, solata, majoneza (3), sezamova bombeta

Koromačeva juha (7), puran v korenčkovi omaki, riž z grahom, kitajsko 

(7), ½ koruzne žemlje (1) 

PETEK, 21. 12. 
, puranja prsa, zelenjavni krožnik, ovseni kruh

Ribji (tunin namaz) (4, 7), sveža zelenjava (paprika, paradižnik), 
 

Jota (brezmesna), orehova potica (1, 3, 6, 7, 8), črni kruh (1), sadje
, sadje  

čas.  
sezonsko zelenjavo. 

nepredvidljivih dogodkih spremenimo jedilnik brez predhodnega

. 2018 

zeliščni z medom 
, suhe slive, kakavov posip (6) 

kosu, sadje 

ŠOLSKA SHEMA: jabolka 

, pečen file osliča z zeliščno skorjico (4), zeljna 

, hruška, ŠOLSKA SHEMA: domači bio jogurt (7) 

, sezamova bombeta (1, 11), čaj - 

, puran v korenčkovi omaki, riž z grahom, kitajsko 

, puranja prsa, zelenjavni krožnik, ovseni kruh (1), čaj 
sveža zelenjava (paprika, paradižnik), črni kruh 

, sadje 

hodnega obvestila. 


