
 

 
JEDILNIK 

mesec: september 

 

Datum Malica Kosilo 

 
 

Ponedejek 

  

Torek 

  

Sreda 

  

Četrtek 

  

Petek 

01.09.2017 

sadje 

zeliščni čaj 

sirova štručka 

kuhan pršut 

sveža solata 

 

 

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov. 

Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek 

ŠS - šolska shema 

SLP - slovenski lokalni pridelovalci 

Izdelek izbrane kakovosti 

Odgovorna oseba: Lidija Pišek, dipl.san.ing. 

OB 7.04/01 



 

 
JEDILNIK 

mesec: september 

 

Datum Malica Kosilo 

 
 

Ponedeljek 

04.09.2017 

sadni čaj 

rženi kruh 

ribji namaz 

sveža kumarica, sveža paprika 

boranja 

krompir v kosih 

jogurtovo pecivo 

Torek 

05.09.2017 

sadje 

bio buhtelj s kakavom 

bio sadni kefir 

brokolijeva juha 

piščančji file s sredozemsko zelenjavo 

dušen riž 

solatni izbor 

Sreda 

06.09.2017 

sadje 

sadni čaj 

bio beli kruh 

jajčni namaz 

svež paradižnik 

polnjena paprika ali čufti v parad. omaki 

krompirjev pire 

sladoled 

Četrtek 

07.09.2017 

sadje (ŠS) 

zeliščni čaj 

kruh z manjšo vsebnostjo soli 

piščančji medaljoni 

ajver 

ohrovtova enolončnica 

slivovi cmoki 

mešan kompot 

Petek 

08.09.2017 

sadje 

zeliščni čaj 

bio korenčkov kruh 

sirni namaz 

sveža paprika, sveža kumarica 

bučkina juha 

skutni svaljki z lososom 

solatni izbor 

sadnožitna rezina 

 

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov. 

Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek 

ŠS - šolska shema 

SLP - slovenski lokalni pridelovalci 

Izdelek izbrane kakovosti 
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JEDILNIK 

mesec: september 

 

Datum Malica Kosilo 

 
 

Ponedeljek 

11.09.2017 

mleko 

cornflakes 

banana 

goveja juha z zakuho 

svinjska zarebrnica 

kus kus z zelenjavo 

solatni izbor 

Torek 

12.09.2017 

sadje 

zeliščni čaj 

večzrnat kruh 

maslo 

bio med 

kmečke kumare s hrenovko 

marmornat kolač 

domač jabolčni sok ( SLP) 

Sreda 

13.09.2017 

sadje 

sadni čaj 

sirova štručka 

puranji šink 

sveža paprika 

korenčkova juha 

sesekljan zrezek 

krompirjev pire 

bučke v omaki 

Četrtek 

14.09.2017 

sadje (ŠS) 

mlečni rogljič 

jogurt LCA 

zelenjavna juha s proseno kašo 

goveji zrezek v ciganski omaki 

polširoki pirini rezanci (SLP) 

solatni izbor 

Petek 

15.09.2017 

sadje 

topla limonada 

koruzni kruh 

mesnozelenjavni namaz 

porova juha z ajdovo kašo 

pečen file postrvi v koruzni moki (SLP) 

krompir z blitvo (SLP) 

solatni izbor 

 
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov. 

Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek 
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JEDILNIK 

mesec: september 

 

Datum Malica Kosilo 

 
 

Ponedejek 

18.09.2017 

bio vanilijevo mleko 

štručka s semeni 

poltrdi sir edamec 

svež paradižnik, svež korenček 

telečja obara 

rižev narastek s suhim sadjem 

domač jabolčni sok (SLP) 

Torek 

19.09.2017 

sadje 

topla limonada 

rženi kruh 

sardelni namaz 

sveža kumarica 

juha iz buče hokaido (SLP) 

pečen piščanec 

mlinci 

solatni izbor 

Sreda 

20.09.2017 

sadje 

zeliščni čaj 

ovseni kruh 

bio hrenovka 

ajver 

zelenjavna enolončnica 

gratinirane pirine palačinke s skuto 

mešan kompot 

Četrtek 

21.09.2017 

sadje (ŠS) 

kakao 

ovseni kruh 

kisla smetana 

borovničeva marmelada 

goveja juha z zakuho 

kuhana govedina 

krompirjev pire 

kremna špinača 

Petek 

22.09.2017 

sadje 

sadni čaj 

makovka suh 

pršut sveža 

paprika 

kolerabna juha 

mesna lazanja 

solatni izbor 

 
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov. 

Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek 

ŠS - šolska shema 

SLP - slovenski lokalni 

pridelovalci 

Izdelek izbrane kakovosti 

Odgovorna oseba: Lidija Pišek, dipl.san.ing. 

OB 7.04/01 

 



 

 
JEDILNIK 

mesec: september 

 

Datum Malica Kosilo 

 
 

Ponedeljek 

25.09.2017 

pirin mlečni zdrob s čokoladnim 

posipom 

banana 

prežganka 

svinjska pečenka 

pražen krompir (SLP) 

solatni izbor 

Torek 

26.09.2017 

sadje 

zeliščni čaj 

temna žemlja 

piščančje prsi v ovitku 

sveža solata 

bograč 

carski praženec 

domač jabolčni sok (SLP) 

Sreda 

27.09.2017 

sadje 

čokoladno mleko 

bio ajdov kruh 

smetanov namaz 

sveža paprika 

špinačna juha 

rižota s piščancem in sezonsko zelenjavo 

solatni izbor 

panakota 

Četrtek 

28.09.2017 

sadje (ŠS) 

pletenka s sezamom 

tekoči jogurt ego 

porova juha 

paniran file orade 

krompirjeva solata s kumarami 

sladoled 

Petek 

29.09.2017 

sadje 

kakao 

ovseni kruh 

maslo 

marmelada 

čebulna juha 

makaronovo meso 

solatni izbor 

 
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov. 

Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek 

ŠS - šolska shema 

SLP - slovenski lokalni pridelovalci 

Izdelek izbrane kakovosti 

Odgovorna oseba: Lidija Pišek, dipl.san.ing. 

OB 7.04/01 


