
 
JEDILNIK, 

 

ZAJTRK Makovka (1,7), bela kava
MALICA  Bio sadni grški jogurt
KOSILO Golaž iz eko govedine 
POP. MALICA Presta (1), sadni smoothie

ZAJTRK Čokoladno-lešnikov namaz
MALICA Namaz tamar (7), polnozrnat
KOSILO Paniran oslič (1,3,7

POP. MALICA Koruzna žemlja (1)

ZAJTRK Pirin zdrob na mleku
MALICA Sirni krožnik (mozarela, edamec, gauda)

(1), sok korenje-jabolko 
KOSILO Bučna juha (7), piščanec v sirni omaki
POP. MALICA Ržena žemlja (1), pasirana skuta 

ZAJTRK Trdo kuhana jajca
MALICA Mlečna prosena kaša s cimetom
KOSILO Cvetačna kremna juha z ovsenimi kosmiči

korenjem (7), rdeča pesa 
POP. MALICA Pletenica (1,7), pomaranča 

ZAJTRK Različni mlečni namazi
MALICA Tunin namaz (4,7), pirin kruh
KOSILO Zelenjavna enolončnica s testeninami

(sadje) 
POP. MALICA Temna borovničeva palčka 

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

JEDILNIK, 26.TEDEN, 18.-22. 3. 2019

PONEDELJEK, 18. 3.  
bela kava (6,7), sadje  

Bio sadni grški jogurt (7), bio sirova štručka (1,7) 
Golaž iz eko govedine (1), polnozrnata poletna, zelena solata  

, sadni smoothie 
 

TOREK, 19. 3. 
lešnikov namaz (6,7,8), ovseni kruh (1), mleko (7), sadje 

, polnozrnati kruh (1), dodatek korenček, čaj – malina
,3,7), krompirjeva solata z zeljem, banana  

(1), eko kivi  
 

SREDA, 20. 3. 
Pirin zdrob na mleku (1,7), kakavov posip (6), sadje  
Sirni krožnik (mozarela, edamec, gauda) (7), kisle kumarice, kruh črni z manj so

jabolko  
, piščanec v sirni omaki (7), koruzni svaljki (1), sadje (hruška, kivi) 

, pasirana skuta (7) 

 
ČETRTEK, 21. 3. 

jajca (3), sir (7), šunka, kisle kumarice, kraljevi kruh (1)

Mlečna prosena kaša s cimetom (7), suhe slive, orehi (8) 
Cvetačna kremna juha z ovsenimi kosmiči (1,7), pečen puranji file, pire 

, rdeča pesa  
, pomaranča  

 
PETEK, 22. 3. 

Različni mlečni namazi (7), polbeli kruh (1), zelenjavni krožnik, čaj 
, pirin kruh (1), limonada-nesladkana 

Zelenjavna enolončnica s testeninami (1,3), pehtranovo pecivo (1,3,7

Temna borovničeva palčka (1,3,6,7) 

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

. 2019 

, sadje  
malina 

kruh črni z manj soli 

, sadje (hruška, kivi)  

(1), čaj 

, pečen puranji file, pire krompir s 

, zelenjavni krožnik, čaj  

,3,7), kruh (1) 

obvestila. Hvala za 


