
 
JEDILNIK, 9. TEDEN, 5.

 

ZAJTRK Sirni namazi, pirin kruh, 
medom 

MALICA  Smetanov 
KOSILO Goveja juha z rezanci, goveji zrezki, pire krompir s korenjem, zel

solata z zeljem, sezonsko sadje 
POP. MALICA Mala sirova
  

ZAJTRK Umešana jajca, črni kruh, 
SHEMA; jabolka

MALICA Ovseni kosmiči in pšenični zdrob na mleku, čokoladni posip, banana
KOSILO Polnjene paprika

s špageti, vanilijev puding
POP. MALICA Sir (rezan na kocke
  

ZAJTRK Kosmiči (koruzni, žitni
MALICA Piščančji burger, sezamova bombeta, zelena solata, voda
KOSILO Brokolijeva 
POP. MALICA Bio žepek z makom, probiotični navadni jogurt
  

ZAJTRK Trdo kuhana jajca, puranja šunka, sir, polbeli kruh, ze
krožnik, čaj 

MALICA Francoski polnozrnati rogljič, mandarine,  ŠOLSKA SHEMA: domače 
mleko 

KOSILO Losos v zelenjavni omaki, špageti, zelena solata z jajcem, sezonsko 
sadje 

POP. MALICA Hruška, koruzna pletenka
  

ZAJTRK Masleni rogljiček, sezonsko sadje, probiotični sadni jogurt
MALICA Piščančja prsa v ovoju, kisle kumarice, bio črna blazinica, manj 

sladek sok, 
KOSILO Dušeno rdeče zelje, pečenica, mlinci, jabolčna čežana
POP. MALICA Mousse s podloženim sadjem, 
 

* Voda je učencem na voljo ves čas
* Zelenjavni krožnik vsebuje sezonsko zelenjavo.
* Pridržujemo si pravico, da ob nepredvidljivih dogodkih spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. 
Hvala za razumevanje. 

JEDILNIK, 9. TEDEN, 5.-9. 11. 2018 

PONEDELJEK, 5. 11. 
namazi, pirin kruh, zelenjavni krožnik, čaj – sadni, 

metanov lahki sirni namaz, bio polnozrnat kruh z lanom, čaj 
juha z rezanci, goveji zrezki, pire krompir s korenjem, zel

solata z zeljem, sezonsko sadje  
sirova štručka, kaki 

TOREK, 6. 11. 
jajca, črni kruh, sezonsko sadje, čaj – sadni

; jabolka 
kosmiči in pšenični zdrob na mleku, čokoladni posip, banana

paprika v paradižnikovi omaki, krompir v kosih/haše oma
vanilijev puding 

rezan na kocke), ovseni kruh, zelenjavni krožnik 

SREDA, 7. 11. 
koruzni, žitni), sezonsko sadje (jabolka, hruške
burger, sezamova bombeta, zelena solata, voda

rokolijeva juha, zelenjavno-piščančja rižota, zelena solata s čičeriko
žepek z makom, probiotični navadni jogurt 

ČETRTEK, 8. 11. 
kuhana jajca, puranja šunka, sir, polbeli kruh, zelenjavni 

krožnik, čaj – planinski, z medom in limono 
polnozrnati rogljič, mandarine,  ŠOLSKA SHEMA: domače 

v zelenjavni omaki, špageti, zelena solata z jajcem, sezonsko 

koruzna pletenka 

PETEK, 9. 11. 
rogljiček, sezonsko sadje, probiotični sadni jogurt

prsa v ovoju, kisle kumarice, bio črna blazinica, manj 
sladek sok, ŠOLSKA SHEMA: korenje 

rdeče zelje, pečenica, mlinci, jabolčna čežana
s podloženim sadjem, ½ polnozrnate žemlje 

ves čas.  
* Zelenjavni krožnik vsebuje sezonsko zelenjavo. 

da ob nepredvidljivih dogodkih spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. 

 

sadni, sladkan z 

lahki sirni namaz, bio polnozrnat kruh z lanom, čaj – sadni 
juha z rezanci, goveji zrezki, pire krompir s korenjem, zelena 

sadni, ŠOLSKA 

kosmiči in pšenični zdrob na mleku, čokoladni posip, banana 
ižnikovi omaki, krompir v kosih/haše omaka 

jabolka, hruške), mleko 
burger, sezamova bombeta, zelena solata, voda 

piščančja rižota, zelena solata s čičeriko 

lenjavni 

polnozrnati rogljič, mandarine,  ŠOLSKA SHEMA: domače 

v zelenjavni omaki, špageti, zelena solata z jajcem, sezonsko 

rogljiček, sezonsko sadje, probiotični sadni jogurt 
prsa v ovoju, kisle kumarice, bio črna blazinica, manj 

rdeče zelje, pečenica, mlinci, jabolčna čežana 
 

da ob nepredvidljivih dogodkih spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. 


