
 
JEDILNIK, 

 

ZAJTRK Mlečni riž (7), kakav
MALICA  Krem maslo (7), naribano korenje, ajdo
KOSILO Zeljna jota, orehovi štruklji
POP. MALICA Skutina žemlja (1,7

ZAJTRK Bio buhtelj z eko čokolado
MALICA Blazinice s šunko in sirom

integrirane pridelave
KOSILO Piščančji trakci v currijevi omaki
POP. MALICA Riževi vaflji-brez soli, sveža paprika

ZAJTRK Kosmiči, mleko (7
MALICA Pšenični zdrob na mleku
KOSILO Brokolijeva juha s kroglicami

rdeča pesa  
POP. MALICA Grški sadni jogurt 

ZAJTRK Vmešana jajca (7)

MALICA Osje gnezdo (1,3,7,8

KOSILO Goveja juha z rezanci
solata  

POP. MALICA Kocke sira (7), polnozrnati grisini

ZAJTRK Piščančja hrenovka, polbeli kruh
MALICA Eko piščančja pašteta

breskev  
KOSILO Gratinirani makaroni 
POP. MALICA Sadni krožnik 

 
* Voda je učencem na voljo ves čas.  
* Zelenjavni in sadni krožnik vsebujeta sezonsko
* Pridržujemo si pravico, da ob nepredvidljivih
razumevanje. 
 
 

JEDILNIK, 25.TEDEN, 11.-15. 3. 2019

PONEDELJEK, 11. 3.  
, kakav (6,7), sadje  

, naribano korenje, ajdov kruh (1), zgoščen sadni sok 
jota, orehovi štruklji (1,3,7), črni kruh (1), sadje 

(1,7), čokoladno mleko (7) 
 

TOREK, 12. 3. 
Bio buhtelj z eko čokolado (1,3,7), bela kava (1,6,7), sadje 
Blazinice s šunko in sirom (1,7), čaj – divja češnja, ŠOLSKA SHEMA: 
integrirane pridelave 
Piščančji trakci v currijevi omaki (7), riž s korenjem, zelena solata s koruzo 

brez soli, sveža paprika 
 

SREDA, 13. 3. 
(7), sadje  

šenični zdrob na mleku (1,7), banana, mleti lešniki (8), kakavov posip
Brokolijeva juha s kroglicami (7), file pečene postrvi, ajdova kaša z bučkami, 

Grški sadni jogurt (7) 

 
ČETRTEK, 14. 3. 

), graham kruh (1), sadni čaj, sadje  
(1,3,7,8), hruška, ŠOLSKA SHEMA: domače mleko(7)

z rezanci, eko goveji zrezki v čebulni omaki (1), široki rezanci, zelena 

, polnozrnati grisini (1) 
 

PETEK, 15. 3. 
Piščančja hrenovka, polbeli kruh (1), zelenjavni krožnik, čaj 

pašteta, sveža paprika in paradižnik, polnozrnati kruh

ratinirani makaroni s sirom in zelenjavo (1,7), stročji fižol s česnom 

sezonsko zelenjavo in sadje. 
nepredvidljivih dogodkih spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. Hvala

. 2019 

, zgoščen sadni sok  

ŠOLSKA SHEMA: jabolka 

, riž s korenjem, zelena solata s koruzo  

kakavov posip (6) 
ajdova kaša z bučkami, 

(7) 
, široki rezanci, zelena 

sveža paprika in paradižnik, polnozrnati kruh (1), čaj – 

stročji fižol s česnom  

obvestila. Hvala za 


