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 ponedeljek torek sreda četrtek petek  ponedeljek torek sreda četrtek petek 
 30.8. 31. 8. 1. 9.  2. 9.   3. 9.   6. 9. 7. 9. 8. 9. 9. 9. 10. 9. 

ZAJTRK 
   mlečni riž 

kruh s sirom 
zeliščni čaj 

 
kruh s pašteto 

čaj 
sadna skuta 

čaj, kruh 
kosmiči z 
mlekom 

kruh s šunko 
čaj 

sirovka 
čaj 

DOP. 

MALICA 
  

muffin 
mleko 
slive 

kajzerica 
kuhan pršut 

sveža paprika 
jabolčni sok 

nektarina 

pirin zdrob 

breskev 
 

makovka  
bela kava 

nektarina 

koruzni kruh 
sir 

kisla kumarica 
jabolčni sok 

grozdje 

črni kruh 
lososov namaz 

planinski čaj 
češ. paradižnik 

SŠS: slive 

probiotični 
napitek 

BIO ovseno 
pecivo s sirom 

jabolko 

kosmiči 
mleko 

breskev 

KOSILO    

meso v omaki 
kus-kus z 
grahom 

zelena solata 

sok 
melona 

gobova juha 
orada na žaru 
slan krompir 
zelena solata 

voda 
sladoled 

 

telečja obara iz 
EKO mesa 

ajdovi žganci 

(navadni jogurt) 
voda 

melona 

goveja juha z 
rezanci 

piščančji ražnjiči 
riž z zelenjavo 

paradižnikova 
solata 
voda 
sadje 

fižolova juha 
palačinke s 

skuto 
kompot iz 

jabolk in sliv 

kaneleoni 
krompirjeva 

solata 

s kumarami 
sok 

sadje 

piščančja 
mineštra 

BIO borovničeva 
rezina 

voda 
sadje 

 
 ponedeljek torek sreda četrtek petek  ponedeljek torek sreda četrtek petek 
 13. 9. 14. 9. 15. 9. 16. 9.  17. 9.   20. 9. 21. 9. 22. 9.   23. 9. 24. 9. 

ZAJTRK 
črna žemlja 

kakav 
kruh s salamo 

čaj 

kruh 
marmelada, maslo 

mleko 

čaj 
mlečni zdrob 

kruh 
sirni namaz 

 
kosmiči z 
mlekom 

kruh s sirom 
čaj 

polenta z 
mlekom 

kruh, med, 
maslo, mleko 

polnozrnata 
štručka 
kakav 

DOP. 

MALICA 

sirni namaz z 
drobnjakom 

polnozrnat kruh 
zeliščni čaj 
nektarina 

BIO mlečno 
pecivo z 

rozinami 

BIO kefir 
slive 

polbeli kruh 
namaz z jajci 
100% sadni 

sok 
jabolko 

SŠS: paprika 

štručka  
hrenovka 

gorčica 
planinski čaj 

grozdje 

mlečni riž 
banana 

 

sirov burek 
navadni 
jogurt 
slive 

masleni rogljič 
z marmelado 

mleko 
jabolko 

polbeli kruh 
tunin namaz 
zeliščni čaj 

češ. paradižnik 
SŠS: grozdje 

črna žemlja 
prekajena 

piščančja prsa 
sir 

sveža paprika 
hruška 

zeliščni čaj 

prosena kaša 
jabolko 

KOSILO 

ješprenova 
juha 

sirovi štruklji 
kompot iz 

jabolk in sliv  

piščanec v 
smetanovi omaki 

z gobami 
kuhani svaljki 

zeljnata 
solata s fižolom 

voda 
sadje 

pleskavica iz 
EKO mesa 

pečen krompir 

ajvar 
paradižnikova 

solata 
sok 

sadje 

goveja juha s 
cmočki 

piščančja 
zloženka 

zelena solata 

voda 
lubenica 

testenine s 
tuno 

kitajsko zelje s 
koruzo 

voda 
melona 

 

makaronovo 
EKO meso 

zelena solata 

sadje 
sok 

juha z rezanci 
piščančje krače 
zelenjavni riž 
zeljnata solata 

s koruzo in 
korenčkom 

voda 
sadje 

zrezek v omaki 
pire 

bučke na žaru 
zelena solata 

melona 
sok 

fižolova juha 
sadni cmoki 

kompot 

ocvrt oslič 
peteršiljev 

krompir 

blitva 
voda 
sadje 

 
Jedilnik se lahko spremeni zaradi objektivnih razlogov.        Živila označena z zeleno so živila okoliških pridelovalcev. SŠS – dodatno sadje ali zelenjava. 


