
       JEDILNIK ZA TEDEN 

          21. 10.–25. 10. 2019 

             1., 2. razred 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek            

21. 10. 

Rženi kruh, skuta s 

podloženim sadjem, lipov 

čaj z medom  

Hruška           Telečja pečenka, omaka, skutni 

štrukelj s korenčkom, krhka 

zelena solata, melona 

Torek 

22. 10.  

Eko črni kruh, piščančje 

prsi kot salama, eko 

sveža paprika, zeliščni čaj  

Jabolko  Kostna juha z rezanci, boranja, 

pire krompir, paradižnikova 

solata, vanilijev puding 

SREDA 

23. 10. 

Domača pica, mleko, 

mandarina  

Shema: eko češnjev 

paradižnik, korenček  

Korenček     

       

Bučna juha z opečenim kruhom, 

polnjeni tortelini, sirova omaka, 

rdeča pesa v solati, sadje  

ČETRTEK 

  24. 10.  

Eko ovseni kruh, tunina, 

svež paradižnik, bela kava  

Mandarina Jota z zeljem, marelični cmoki, 

jabolčni kompot, eko črni kruh  

PETEK 

 25. 10.  

 

Eko prosena kaša, eko 

suhi jabolčni krhlji 

Shema: alpsko mleko 

Ringlo  Zelenjavna juha, bolonjska 

omaka, špageti, riban sir, 

mešana solata, sadje  

Šolska kuhinja si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

Učenci imajo na voljo svežo vodo za žejo. 

D O B E R    T E K !   

              

 

ŽELIMO VAM VESELE POČITNICE!  



       JEDILNIK ZA TEDEN 

          21. 10.–25. 10. 2019 

             3.–9. razred 

 ZAJTRK KOSILO 

Ponedeljek            

21. 10. 

Rženi kruh, skuta s podloženim 

sadjem, lipov čaj z medom, hruška  

Telečja pečenka, omaka, skutni štrukelj 

s korenčkom, krhka zelena solata, 

melona 

Torek 

22. 10.  

Eko črni kruh, piščančje prsi kot 

salama, eko sveža paprika,  

zeliščni čaj, jabolko  

Kostna juha z rezanci, boranja, pire 

krompir, paradižnikova solata, vaniljev 

puding 

SREDA 

23. 10. 

Polnozrnati francoski rogljič, 

mleko, banana (6. r. domača pica) 

Shema: eko - češnjev paradižnik, 

korenček  

Bučna juha z opečenim kruhom, 

polnjeni tortelini, sirova omaka, rdeča 

pesa v solati, sadje 

ČETRTEK 

  24. 10.  

Eko - ovseni kruh, tunina, svež 

paradižnik, bela kava, mandarina  

Jota z zeljem, marelični cmoki, jabolčni 

kompot, eko črni kruh  

PETEK 

 25. 10.  

 

Eko prosena kaša, eko suhi 

jabolčni krhlji, ringlo (črni kruh) 

Shema: alpsko mleko 

Zelenjavna juha, bolonjska omaka, 

špageti, riban sir, mešana solata, sadje  

Šolska kuhinja si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

Učenci imajo na voljo svežo vodo za žejo. 

D O B E R    T E K !   

              

ŽELIMO VAM VESELE POČITNICE!  

 


