
 
JEDILNIK, 

 

ZAJTRK Navadni grški jogurt
MALICA  Topljeni sir (7), kisla paprika, bio ovseni mešani kruh
KOSILO Goveji/telečji golaž, gluhi štruklji
POP. MALICA Sirni namaz (7), 
  

 

ZAJTRK Kisla smetana (7)

MALICA Bio skutin sonček 
KOSILO Juha iz zelene z 

solata (zelena, radič)
POP. MALICA sadni krožnik 
  

 

ZAJTRK Umešana jajca
MALICA Makova štručka
KOSILO Piščančji paprikaš, ajdovi njoki
POP. MALICA Sadni jogurt brez dodanega sladkorja

  
 

ZAJTRK Pašteta (različne)
MALICA Mlečni namaz s korenjem

mleko (7) 
KOSILO Kremna bučna 

omaki, pire krompir s korenjem
POP. MALICA grissini (1), 100 % sadni sok
  

 

ZAJTRK Med, maslo (7), 
MALICA Jajce (3), polnozrnati
KOSILO Tortelini špinačni

pesa 
POP. MALICA Bio slanik (1,7), suho sadje (mešano)

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

JEDILNIK, 17.TEDEN, 7.-11. 1. 2019 

PONEDELJEK, 7. 1. 
Navadni grški jogurt (7), brusnice, sveže sadje 

, kisla paprika, bio ovseni mešani kruh (1), čaj
Goveji/telečji golaž, gluhi štruklji (1), zelena solata s koruzo

, koruzni kruh (1) 

TOREK, 8. 1. 
(7), pisani kruh (1, 7), hruška, čaj-sadni 

Bio skutin sonček (1, 7), ŠOLSKA SHEMA: jabolko integrirane pridelave
iz zelene z ribano kašo (1, 3, 7), špageti s haše omako

solata (zelena, radič) 

SREDA, 9. 1. 
Umešana jajca (3), rženi kruh (1), čaj-zeliščni z medom (7) 
Makova štručka (1, 7), bela kava (7), suho sadje  
Piščančji paprikaš, ajdovi njoki (1, 3, 12), solata (zelena, zelje), sadje

jogurt brez dodanega sladkorja (7), bio kakavova bombeta 

ČETRTEK, 10. 1. 
Pašteta (različne) (3, 7), polbeli kruh (1), čaj 
Mlečni namaz s korenjem (3), rženi kruh (1), ŠOLSKA SHEMA: domače 

 juha z zlatimi kroglicami (1,3, 7), telečji zrezek v naravni
pire krompir s korenjem (7), kitajsko zelje v solati 

100 % sadni sok 

PETEK, 11. 1. 
, pirin kruh (1), mleko (7) 

polnozrnati kruh (1), hruška, sok-sirup 
špinačni (1, 3, 7, 12), smetanovo-sirova omaka (7), eko

, suho sadje (mešano) 

čas.  
sezonsko zelenjavo. 

nepredvidljivih dogodkih spremenimo jedilnik brez predhodnega

 

, čaj-sadni  
, zelena solata s koruzo 

integrirane pridelave 
s haše omako, mešana 

solata (zelena, zelje), sadje 
, bio kakavova bombeta (1) 

ŠOLSKA SHEMA: domače 

telečji zrezek v naravni 

, eko kisla rdeča 

predhodnega obvestila. 


