
 
JEDILNIK, 

 

ZAJTRK Polnozrnat rogljič (z marmelado)
MALICA  Kuhan pršut (piščančja salama), kisla paprika in kisle kumare, črni 

kruh(1), čaj-sadni
KOSILO Enolončnica s korenjem, kolerabo in fižolom, domač marmorni kolač

rženi kruh, sadje (kivi)
POP. MALICA Grški jogurt (s sadjem) 
  

ZAJTRK Mlečni namazi 
MALICA 
vsi 8. razredi 
malica s sabo 

Namaz iz kisle smetane in skute z bučnimi semeni 
otroški sladkan z medom in limono
pridelave 

KOSILO Piščanec v smetanovi omaki s porom
rdeča pesa, sadje (hruška)

POP. MALICA Navadni jogurt 
  

ZAJTRK Mlečna ajdova kaša
MALICA Bio pica (sirna/mesna), nesladkana limonada
KOSILO Bujta repa lokalne pridelave z govejim mesom, matevž, polbeli kruh 

atomski zavitek
POP. MALICA Sirni namaz z zelišči 
  

ZAJTRK Piščančja hrenovka
čaj-sadni nesladkan

MALICA Koruzni, žitni kosmiči
KOSILO Minijonska juha 

3, 7, 9), zeljna solata s 
POP. MALICA Sadni krožnik (kivi, jabolko, 
  

ZAJTRK Obložen kruhek (sir, kisla smetana, šunka, jajca)
MALICA Mesno-zelenjavni namaz, polbeli kruh

lešniki integrirane 
KOSILO Porova juha z ajdovo kašo

krompir (7), zelena solata z zeljem (sadje
POP. MALICA Kisla smetana (7)

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

JEDILNIK, 12.TEDEN, 26.-30. 11. 2018

PONEDELJEK, 26. 11. 
Polnozrnat rogljič (z marmelado)(1, 3), mleko (7),  sezonsko 
Kuhan pršut (piščančja salama), kisla paprika in kisle kumare, črni 

sadni 
korenjem, kolerabo in fižolom, domač marmorni kolač

rženi kruh, sadje (kivi) 
Grški jogurt (s sadjem) (7), ½ črne žemlje(1) 

TOREK, 27. 11. 
Mlečni namazi (7), zelenjavni krožnik, ovseni kruh (1), čaj, mleko

iz kisle smetane in skute z bučnimi semeni (7), pisani kruh 
ški sladkan z medom in limono, ŠOLSKA SHEMA: kaki integrirane 

Piščanec v smetanovi omaki s porom in korenjem (7), rženi svaljki 
rdeča pesa, sadje (hruška) 

avadni jogurt (7), domači sadni preliv, suho sadje  

SREDA, 28. 11. 
Mlečna ajdova kaša(7), kakavov posip (6, 8), sezonsko sadje 

pica (sirna/mesna), nesladkana limonada 
Bujta repa lokalne pridelave z govejim mesom, matevž, polbeli kruh 
atomski zavitek(1, 3) 

z zelišči (7), polnozrnati kruh(1) 

ČETRTEK, 29. 11. 
Piščančja hrenovka, polbela štručka(1), gorčica (10), zelenjavni krožnik, 

sadni nesladkan 
Koruzni, žitni kosmiči(1), banana,ŠOLSKA SHEMA: domačemleko
Minijonska juha (1), telečji zrezki v gorčični omaki (7, 10), kruhovi cmoki 

a solata s fižolom 
Sadni krožnik (kivi, jabolko, mandarina) 

PETEK, 30. 11. 
Obložen kruhek (sir, kisla smetana, šunka, jajca)(1, 3, 7), čaj

zelenjavni namaz, polbeli kruh(1), čaj-sadni, ŠOLSKA SHEMA: 
lešniki integrirane pridelave (8) 
Porova juha z ajdovo kašo (7), puranja pečenka v naravni omaki, 

, zelena solata z zeljem (sadje-ostanek) 
(7), korenje, pisani kruh (1) 

čas.  
sezonsko zelenjavo. 

nepredvidljivih dogodkih spremenimo jedilnik brez predhodnega

. 11. 2018 

sezonsko sadje 
Kuhan pršut (piščančja salama), kisla paprika in kisle kumare, črni 

korenjem, kolerabo in fižolom, domač marmorni kolač (1, 3), 

mleko(7) 
pisani kruh (1), čaj–
kaki integrirane 

rženi svaljki (1, 3, 12), 

sezonsko sadje  

Bujta repa lokalne pridelave z govejim mesom, matevž, polbeli kruh (1), 

, zelenjavni krožnik, 

ŠOLSKA SHEMA: domačemleko(7) 
kruhovi cmoki (1, 

čaj 
ŠOLSKA SHEMA: 

, puranja pečenka v naravni omaki, pire 

predhodnega obvestila. 


