
 
JEDILNIK, 

 

ZAJTRK Maslo (7), med, 
MALICA  Ribji namaz (4, 7

KOSILO Goveji golaž (1)

POP. MALICA Kruhki crispy (polnozrnati)

ZAJTRK Pšenični zdrob na mleku
MALICA Sirni namaz z zelišči

jabolka integrirane pridelave
KOSILO Dušeno rdeče zelje, 
POP. MALICA Kocke sira (gauda, ementaler)

ZAJTRK Mlečni namaz (
MALICA Bio pica (1, 7), nesladkana limonada
KOSILO Čebulna juha (7

zelena solata s koruzo
POP. MALICA Domači grški jogurt s sadjem 

ZAJTRK Trdo kuhano jajce
MALICA Polnozrnati francoski rogljič 

navadni jogurt (7
KOSILO Brezmesna mineštra z lečo,
POP. MALICA Sadni krožnik  

PREŠERNOV DAN, kulturni praznik
 
* Voda je učencem na voljo ves čas. 
* Zelenjavni in sadni krožnik vsebuje
* Pridržujemo si pravico, da ob nepredvidljivih
Hvala za razumevanje. 
 
 

JEDILNIK, 21.TEDEN, 4.-8. 2. 2019 

PONEDELJEK, 4. 2. 
, ovseni kruh (1), mleko (7), sadje 

(4, 7), pirin kruh (1), zeliščni čaj – manj sladek 
), polenta, zelena solata, sadje 

crispy (polnozrnati) (1, 7), pomaranča 
 

TOREK, 5. 2. 
Pšenični zdrob na mleku (1, 7), kakavov posip (6), banana 
Sirni namaz z zelišči (7), pisani kruh (1, 7),sadni čaj, ŠOLSKA SHEMA: 
jabolka integrirane pridelave 
Dušeno rdeče zelje, mlinci (1, 3), piščančja nabodala, sadje
Kocke sira (gauda, ementaler) (7), orehi (8) 

 
SREDA, 6. 2. 

(7), zelenjavni krožnik, pirin kruh (1), čaj – manj sladek
nesladkana limonada 
(7), file osliča po dunajsko (1, 3), krompir s peteršiljem
s koruzo 

ači grški jogurt s sadjem (7), ½ črne žemljice (1) 
 

ČETRTEK, 7. 2. 
Trdo kuhano jajce (3), piščančja salama, črni kruh (1), sadni čaj
Polnozrnati francoski rogljič (1, 3, 6, 7), hruška, ŠOLSKA SHEMA: domač

(7) 
Brezmesna mineštra z lečo, domače korenčkovo pecivo (1, 3, 8

 
 

PETEK, 8. 2. 
PREŠERNOV DAN, kulturni praznik 

čas.  
vsebujeta sezonsko zelenjavo in sadje. 

nepredvidljivih dogodkih spremenimo jedilnik brez predhodnega

ŠOLSKA SHEMA: 

piščančja nabodala, sadje 

manj sladek 

, krompir s peteršiljem, 

sadni čaj 
, ŠOLSKA SHEMA: domači 

1, 3, 8) 

predhodnega obvestila. 


