
 
JEDILNIK, 

 

ZAJTRK Mlečni zdrob (1,7), dodatek marmelade, sezonsko sadje
MALICA 8.C Bio pica (1,7), čaj –
KOSILO Ješprenjčkova enolončnica

sadj)  
POP. MALICA Piščančja salama, vložena paprika, pirin kruh

ZAJTRK Sataraž (3,7), črni kruh
MALICA Koruzni zdrob na mleku
KOSILO Mesna omaka iz eko govedine, polnozrnati polžki

koruzo 
POP. MALICA Ajdov kruh (1), kisla smetana

ZAJTRK Francoski rogljič z marmelado
MALICA 8.C Hot dog (piščančja hrenovka, štručka, 
KOSILO Krompirjeva musaka

prelivom (7) 
POP. MALICA Bio skutin sonček

ZAJTRK Sirni krožnik (7), rezine sveže paprike, ajdov kruh
MALICA Makova štručka (1,

KOSILO Porova kremna juha
rdeča pesa  

POP. MALICA Koruzni kruhki – crispy, bio sadni jogurt breskev 

ZAJTRK Pašteta Argeta (6,

MALICA Topljeni sir (7), rezine paradižnika, črni domači kruh
KOSILO Korenčkova juha z zdrobom

špinačo (7) 
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, 27.TEDEN, 25.-29. 3. 2019

PONEDELJEK, 25. 3.  
, dodatek marmelade, sezonsko sadje 
– breskev  
nolončnica (1), skutine palačinke (1,3,7), sadna kupa (mešano 

Piščančja salama, vložena paprika, pirin kruh (1) 
 

TOREK, 26. 3. 
, črni kruh (1), čaj, sadje (jabolko/hruška)  

Koruzni zdrob na mleku (7), jabolko 
iz eko govedine, polnozrnati polžki (1,3), parmezan

, kisla smetana (7), kivi  
 

SREDA, 27. 3. 
Francoski rogljič z marmelado (1,3,6,7), bela kava (7) 
Hot dog (piščančja hrenovka, štručka, gorčica) (1,10), čaj – manj sladkan 
Krompirjeva musaka (3,7), zelena solata, domača jogurtova strjenka s sadnim 

Bio skutin sonček (1,7) 

 
ČETRTEK, 28. 3. 

, rezine sveže paprike, ajdov kruh (1), čaj  
(1,7), eko hruška, ŠOLSKA SHEMA: domači jogurt 

Porova kremna juha (7), pečene piščančje kračke, prosena kaša s zelenjavo

crispy, bio sadni jogurt breskev (7) 
 

PETEK, 29. 3. 
6,7), zelenjavni krožnik, ovseni kruh (1), sadni čaj  

, rezine paradižnika, črni domači kruh (1), zeliščni čaj z medom 
Korenčkova juha z zdrobom (1), file osliča z zeliščno skorjico, pire kropmpir 

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

. 2019 

, sadna kupa (mešano 

, parmezan (7), radič s 

manj sladkan  
, zelena solata, domača jogurtova strjenka s sadnim 

ŠOLSKA SHEMA: domači jogurt (7) 
, pečene piščančje kračke, prosena kaša s zelenjavo, 

, sadni čaj   
, zeliščni čaj z medom  

, file osliča z zeliščno skorjico, pire kropmpir s 

obvestila. Hvala za 


