
       JEDILNIK ZA MESEC OKTOBER 
 

 DATUM ZAJTRK MALICA  KOSILO 

Ponedeljek, 

28. 9. 2020 

pšenični zdrob s 

kakavovim posipom 

koruzni kosmiči, 

mleko, 

breskev 

prežganka z jajčko, 

piščančji trakci v 

zelenjavni omaki, 

njoki, 

zelena solata 

Torek, 

29. 9. 2020 

ajdov kruh, 

rezina sira, 

čaj iz gozdnih sadežev 

hamburger, 

solata, 

naravni sok 

krompirjev golaž, 

hrenovka, 

puding 

Sreda, 

30. 9. 2020 

carski praženec, 

lipov čaj z limono 

polnozrnati rogljiček z 

marmelado,  

mleko, 

jabolko 

otroška juha, 

peresniki z mesno 

omako, 

rdeča pesa v solati 

Četrtek, 

1. 10. 2020 

makovka,  

kakav 

črni kruh, 

mesno zelenjavni namaz, 

šipkov čaj, 

sliva 

puranja obara z žličniki, 

jabolčni zavitek,  

kompot 

Petek, 

2. 10. 2020 

kruh s semeni, 

maslo, 

med, 

metin čaj z limono 

skuta s sadjem, 

mlečna pletenica, 

voda 

ohrovtova juha,  

sojini polpeti, 

solata s testeninami in 

zelenjavo 

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek, 

5. 10. 2020 

palačinke z marmelado, 

mleko 

rženi kruh, 

suha salama, 

sveža paprika, 

planinski čaj z limono 

otroška juha, 

rižota s piščancem in 

zelenjavo, 

rdeča pesa v solati 

Torek, 

6. 10. 2020 

umešano jajce, 

graham žemlja, 

čaj iz gozdnih sadežev 

koruzna bombetka s 

sirom in bučnimi semeni,  

mleko, 

grozdje 

gobova juha, 

pečen piščanec, 

ajdova kaša z zelenjavo, 

motovilec v solati 

Sreda, 

7. 10. 2020 

polbeli kruh,  

sirni namaz, 

lipov čaj z medom 

žitni kosmiči z rozinami, 

bio probiotični jogurt, 

banana 

pečenica, 

kislo zelje, 

krompir v kosih, 

sok 

Četrtek, 

8. 10. 2020 

čokoladne žitne kroglice, 

mleko 

polnozrnati kruh, 

piščančja pašteta, 

kisle kumarice, 

metin čaj z limono 

kostna juha z rinčicami, 

naravni zrezek v omaki, 

zdrobovi cmoki, 

zeljna solata 

Petek, 

9. 10. 2020 

obložen kruhek s 

papriko in sirom, 

otroški čaj 

francoski rogljiček,  

bela žitna kava, 

jabolko 

korenčkova juha,  

ocvrt file osliča, 

krompirjeva solata 



    

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek, 

12. 10. 2020 

koruzni kruh, 

skutin namaz z zelišči, 

mleko 

domači kruh,  

kuhan pršut, 

svež paradižnik, 

lipov čaj z medom 

ričet,  

jabolčna pita,  

limonada 

Torek, 

13. 10. 2020 

pirin zdrob s kakavovim 

posipom 

buhtelj, 

bela žitna kava, 

hruška 

grahova juha, 

svinjska pečenka, 

riž z zelenjavo, 

zeljna solata  

Sreda, 

14. 10. 2020 

umešano jajce, 

graham žemlja, 

otroški čaj 

goveja juha s 

kroglicami, 

kajzerica 

prežganka z jajčko, 

makaronovo meso, 

kumarična solata 

Četrtek, 

15. 10. 2020 

kruhov praženec, 

bela žitna kava 

štručka s sirom, 

bezgov čaj z limono, 

mandarina 

porova juha, 

pečena hrenovka, 

pražen krompir,  

rdeča pesa 

Petek, 

16. 10. 2020 

ovseni kruh, 

maslo, 

marmelada, 

čaj iz gozdnih sadežev 

koruzni kosmiči, 

bio sadni jogurt, 

jabolko 

cvetačna kremna juha,  

tortelini v paradižnikovi 

omaki, 

zelena solata s koruzo 

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek, 

19. 10. 2020 

obložen kruhek, 

otroški čaj 

navadni rogljiček,  

kakav, 

robide 

pasulj s prekajenim 

mesom, 

gibanica, 

limonada 

Torek, 

20. 10. 2020 

carski praženec z 

rozinami, 

medeni napitek 

ovseni kruh, 

čokoladni namaz,  

mleko, 

hruška 

piščančji zrezek v 

gobovi omaki, 

široki rezanci,  

rdeča pesa v solati 

Sreda, 

21. 10. 2020 

skuta s sadjem, 

koruzna žemlja 

hamburger, 

solata, 

100% pomarančni sok 

goveja juha z rezanci, 

špinača,  

kuhana govedina, 

pire krompir 

Četrtek, 

22. 10. 2020 

mehko kuhano jajce, 

ajdov kruh, 

čaj iz gozdnih sadežev 

domači kruh, 

piščančja prsa, 

kisla kumara, 

čaj iz gozdnih sadežev 

zdrobova juha, 

polnozrnati peresniki, 

tunina omaka, 

zelena solata s koruzo 

Petek, 

23. 10. 2020 

čokolino, 

mleko 

navadni jogurt, 

sadna žitna ploščica, 

banana 

zelenjavna mineštra z 

lečo,  

jagodni cmoki,  

kompot 

 



 
*   Lokalno pridelana živila 

** Šolska shema 

 

 

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. 
 
 
  
 

 
             

              

              

              

              

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

              


