
 

 

JEDILNIK ZA MESEC  SEPTEMBER     

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek, 

2. 9. 2019 
/ 

žemlja, 

piščančje prsi, 

paradižnik,  

paprika, 

malinovec 

/ 

Torek, 

3. 6. 2019 

koruzni kosmiči, 

mleko 

sadni jogurt, 

polnozrnati rogljiček 

gobova juha, 

svinjska pečenka, 

dušen riž, 

rdeča pesa 

Sreda, 

4. 9. 2019 

rženi kruh, 

pašteta,  

čaj 

pizza,  

sok 

prežganka z jajčko, 

makaronovo meso, 

mešana solata 

Četrtek, 

5. 9. 2019 

koruzni kruh, 

maslo,  

med, 

mleko 

sirova štručka, 

ledeni čaj, 

jabolko 

piščančji zrezek v 

smetanovi omaki,  

njoki, 

zelena solata 

Petek, 

6. 9. 2019 

črni kruh, 

rezina sira, 

čaj 

mlečna štručka,  

kakav, 

breskev 

zelenjavna enolončnica, 

skutino pecivo, 

sok 

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek, 

9. 9. 2019 

kruh, 

maslo, 

čaj 

kruh, 

pašteta, 

kumarica, 

sadni čaj 

čufti, 

pire krompir, 

sladoled 

Torek, 

10. 9. 2019 

koruzni kosmiči, 

mleko 

pletenica, 

kakav, 

jabolko 

piščančji zrezki v 

zelenjavni omaki,  

dušen riž, 

solata, 

breskev 

Sreda, 

11. 9. 2019 

kruh, 

rezina sira, 

čaj 

žemlja, 

Aljaževa klobasa, 

paradižnik, 

limonada 

goveji stroganov, 

široki rezanci, 

zelena solata, 

sadna skuta 

Četrtek, 

12. 9. 2019 

mleko, 

čokolino 

probiotični mlečni napitek, 

rogljiček, 

banana 

paradižnikova juha,  

ocvrt osličev file, 

krompirjeva solata 

Petek, 

13. 9. 2019 
francoski rogljiček, 

kakav 

kruh,  

lešnikov namaz,  

mleko,  

hruška 

fižolova juha s prekajenim 

mesom, 

malinovo pecivo 



 

 

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek, 

16. 9. 2019 

kruh, 

sirni namaz, 

čaj 

kruh,  

sir, 

paprika, 

sadni čaj 

juha z zlatimi kroglicami, 

špageti po bolonjsko, 

mešana solata 

Torek, 

17. 9. 2019 

čokolino, 

mleko 

kruh, 

piščančja prsa,  

kisla kumarica,  

sok 

juha z zakuho, 

ocvrt piščančji file,  

dušen riž, 

rdeča pesa 

Sreda, 

18. 9. 2019 

kruh, 

poli klobasa, 

čaj 

koruzni kosmiči, 

mleko, 

banana 

krompirjev golaž, 

hrenovka, 

puding 

Četrtek, 

19. 9. 2019 

kruh, 

marmelada, 

mleko 

makovka, 

navadni jogurt, 

sadje 

česnova juha, 

piščančja nabodala, 

zelenjavni riž, 

zelena solata 

Petek, 

20. 9. 2019 

kruh, 

Zdenka sir 

ovseni kruh, 

zeliščni namaz, 

bela kava 

zelenjavna juha,  

sadni cmok,  

kompot 

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek, 

23. 9. 2019 

kruh, 

pečene jajčke, 

čaj 

krof,  

mleko,  

jabolko 

piščančji paprikaš, 

široki rezanci, 

sadna solata 

Torek, 

24. 9. 2019 

kruh, 

maslo,  

med,  

mleko 

kruh, 

mesno zelenjavni namaz, 

čaj 

svinjski zrezek v naravni 

omaki,  

ajdova kaša z bučkami, 

solata,  

banana 

Sreda, 

25. 9. 2019 
mlečni zdrob s posipom 

ovseni kruh, 

rezina sira, 

paprika,  

čaj 

goveja juha, 

govedina, 

špinača, 

pire krompir,  

sladoled 

Četrtek, 

26. 9. 2019 

polbeli kruh, 

sir,  

kakav 

graham bombetka, 

kuhan pršut, 

paradižnik, 

100% sok 

bučkina juha, 

pečen piščanec, 

mlinci, 

zelena solata 

Petek, 

27. 9. 2019 

rženi kruh, 

piščančja klobasa,  

čaj 

mlečni kruh, 

sadni jogurt, 

sadje 

gobova juha, 

sojin polpet, 

pražen krompir, 

zeljna solata 

 



 

 

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek, 

30. 9. 2019 

črni kruh, 

sir,  

sadni čaj 

štručka s sirom in šunko, 

limonada, 

jabolko 

piščančja obara z žličniki, 

sirovi štruklji, 

kompot 

 

* Lokalno pridelana živila. 

 

DOBER TEK! 

V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, bomo jedilnik spremenili. 

UČENCI, KI ŽELITE NAROČITI KOSILO NA DAN KOSILA, MORATE TO STORITI  

DO 9. URE. KASNEJŠIH PRIJAV KUHARICA NE SPREJEMA. 

 

 

 


