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  JEDILNIK – SEPTEMBER 2018   

DATUM ZAJTRK DOPOLDANSKA 

MALICA 

KOSILO POPOLDANSKA 

MALICA 

ponedeljek, 

03.09.2018 

 

PRVI ŠOLSKI DAN 

 

torek, 

04.9.2018 

koruzna žemljica 

sadni jogurt 

 

polbeli kruh,  

Aljaževa salama 

rezina paprike 

čaj 

čista juha z ribano kašo 

svinjska pečenka 

pražen krompir 

zelena solata 

polnozrnati kruh  

kislo mleko 

 

sreda, 

05.9.2018 

bel kruh 

hrenovka 

čaj 

ajdov kruh 

ribji namaz 

nariban korenček 

čaj 

fižolova enolončnica 

jogurtovo pecivo 

napitek 

kremni sadni jogurt 

 

četrtek, 

06.9.2018 

pirin muffin 

BIO mleko 

polnozrnati francoski 

rogljiček 

čaj z medom 

sadje 

čista juha z zvezdicami 

pečen piščanec 

rizi-bizi 

rdeča pesa 

mlečna štručka 

navadni jogurt 

petek, 

07.9.2018 

ovseni kruh 

puranje prsi 

paradižnik 

čaj 

mlečni zdrob 

BIO mleko 

hruška 

špinačna juha 

file postrvi po tržaško 

krompir v kosih 

mešana solata 

kruh 

alpski sir 

napitek 

ponedeljek, 

10.9.2018 

koruzni kruh 

maslo 

čaj 

makova pletenica 

kakav 

 

čufti 

pire krompir 

sadna skuta 

ovseni kruh 

medeni namaz 

mleko 

torek, 

11.9.2018 

pirin kruh 

pašteta 

kisle kumare 

čaj 

 

rženi kruh 

kisla smetana 

marmelada 

bela kava 

bučkina juha  

goveji zrezki v lovski 

omaki 

krompirjevi svaljki 

zelena solata  

 

muffin 

napitek 
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sreda, 

12.9.2018 

kruh 

alpski sir 

napitek 

 

polbeli kruh 

hrenovka 

gorčica 

čaj 

otroška juha, 

piščančji zrezki v vrtnarski 

omaki 

dušen riž 

solata 

BIO jogurt 

kruh 

četrtek, 

13.9.2018 

zelenjavni sendvič 

čaj 

rženi kruh 

jajčna omleta 

bela kava 

kremna špinača 

pire krompir 

hrenovka 

sadje 

koruzni kruh 

maslo 

med 

čaj  
petek, 

14.9.2018 

kosmiči 

mleko 

 

polnozrnati kruh 

piščančja klobasa 

kisle kumare 

čaj 

zelenjavna enolončnica 

skutini štruklji 

jabolčni kompot 

skutini štruklji 

jabolčni kompot 

ponedeljek, 

17.9.2018 

štručka, 

grški jogurt 

 

ajdov kruh 

tunin namaz 

čaj z medom 

cvetačna kremna juha 

telečja pečenka 

pražen krompir 

mešana solata 

potička  

mleko 

torek, 

18.9.2018 

rženi kruh 

tunin namaz 

olive 

čaj 

 

 

koruzni kruh 

skutin namaz  

BIO mleko 

bistra korenčkova juha z 

jajčko  

piščančji zrezki v bučkini 

omaki 

valvice 

solata 

zelenjavni sendvič 

čaj  

 

sreda, 

19.9.2018 

čokolino 

 

piščančja pleskavica 

v hlebčku z zelenjavo 

napitek 

čista juha z zakuho 

zrezki v omaki 

dušen riž z ajdovo kašo 

rdeča pesa 

mlečni kruh 

sadni jogurt 

četrtek, 

20.9.2018 

ovseni kruh 

topljeni sir 

čaj 

žganci z zabelo, 

hruška 

mleko 

brokoli kremna juha 

zelenjavna rižota 

rdeča pesa  

ovseni kruh 

pašteta 

paradižnik  

petek, 

21.9.2018 

polbeli kruh 

kuhan pršut 

čaj 

BIO pirin kruh 

sir edamec 

zelena paprika 

čaj sladkan  medom 

pasulj z klobaso 

kruh 

jabolčna pita 

napitek 

črni kruh 

piščančji namaz 

kisle kumare 

čaj 
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ponedeljek, 

24.9.2018 

rženi kruh 

šunka 

sir 

kisle kumare 

polbeli kruh 

hrenovka 

gorčica 

čaj 

čista juha z zakuho 

zelenjavna lazanja 

zelena solata 

francoski rogljiček 

sadje 

torek, 

25.9.2018 

polbeli kruh 

tamar namaz 

čaj  

 

mlečni pirin zdrob 

BIO mleko 

sadje  

 

boranja z govejim mesom 

ovseni kruh 

borovničeva pita 

napitek  

polenta 

mleko  

 

sreda, 

26.9.2018 

bel kruh 

pečena jajčka 

čaj 

 

mešani kruh 

piščančje prsi 

rezine paradižnika 

sadni čaj 

prežganka z jajcem 

file postrvi po tržaško 

krompirjeva solata 

telečja obara z žličniki 

kruh 

četrtek, 

27.9.2018 

koruzni kruh 

maslo 

med 

mleko 

ajdov kruh 

skutin namaz 

čaj 

korenčkova juha 

piščančji ražnjiči 

zelenjavni riž 

zelena solata 

koruzni kosmiči 

kefir 

petek, 

28.9.2018 

bombetka 

puranje prsi v ovitku 

čaj 

sendvič 

čokoladno mleko 

kostna juha z ribano kašo 

svinjski zrezek v omaki 

pire krompir 

mešana solata 

navihanček 

napitek 

 

Učenci imajo čez cel dan na voljo jabolka in vodo. Šola sodeluje v Shemi šolskega sadja. Zaradi različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na 

dobavo in pripravo hrane ter organizacije dela, si pridružujemo pravico do sprememb jedilnika. V sodelovanju s Komisijo za prehrano jedilnik 

pripravlja organizatorka prehrane, Barbara Ozbič Kirijakopulos, uni.dipl.inž.živil.tehnol.. Na spletni strani vrtca je objavljeno obvestilo 

»Alergeni v živilih«, podrobnejše informacije o alergenih v živilih prejmete na tablah ob oglasni deski ali na telefonski številki 02/444-11-87.  


