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 ponedeljek torek sreda četrtek petek  ponedeljek torek sreda četrtek petek 

 31. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 4. 2.  7. 2. 8. 2. 9. 2. 10. 2. 11. 2. 

ZAJTRK 
makovka 
bela kava 

kruh, pašteta, 
čaj 

polenta z 
mlekom 

kruh, jajce, čaj kruh, sir, čaj    
črna žemlja 

kakav 

kruh, sirni 
namaz, čaj 

salama, kruh, 
čaj 

DOP. 

MALICA 

polnozrnati kruh 
namaz liptaver 
planinski čaj 

jabolko 

slanik s 
sezamom 

BIO navadni 
jogurt 

pomaranča 

pizza 
100% jab. sok 

 

SŠS: češnjev 
paradižnik 

BIO črni kruh 
marmelada 

maslo 
mleko 

jabolko 

mlečni riž 
kakavov posip 

banana 
 

 
 

višnjev 
navihanček 

zeliščni čaj 
SŠS: hruške 

BIO pšenična 
bombeta z 

bučnimi semeni 
BIO sadna 

skuta 
jabolko 

mlečni zdrob 
kakavov posip 

banana 

KOSILO 

golaž iz EKO 
mesa 

BIO polenta 
zeljnata 

solata s koruzo 

sadje 
sok 

milijonska juha 
polpeti 
pire 

špinača 
voda 
sadje 

sirova juha z 
zelišči 

cesarski 
praženec 

jagodni preliv 
voda 

cvetačna juha  
puranji zrezek 

v omaki 
riž z grahom 

endivija s 
fižolom 
voda 
sadje 

prežganka z 
jajčki 

file postrvi 

kus kus  
pesa v solati 

sok 
sadje 

   

brokolijeva 
juha 

testenine s 
tuno 

zeljnata solata 

voda 
sadje 

zdrobova juha 
piščanec po 

dunajski 
pire 

por v omaki 
zelena solata  

sadje 
voda 

jota s klobaso 

domače 
pecivo 

jabolčni 
kompot 

 
 

 ponedeljek torek sreda četrtek petek  ponedeljek torek sreda četrtek petek 

 14. 2. 15. 2. 16. 2. 17. 2. 18. 2.  28. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 

ZAJTRK 
kisla smetana, 

kruh, čaj 
kruh, sir 

čaj 
rogljič, 

bela kava 
mlečni zdrob s 
kakavovim posipom 

kruh, marmelada, 

maslo, čaj 
 

koruzni kosmiči 
z mlekom 

sirovka 
čaj 

črna žemlja 
jogurt 

kruh, jajce, čaj 
kruh, salama, 

čaj 

DOP. 

MALICA 
 

Valentinov 
srček 

bela kava 
pomaranča 

BIO črni kruh 
med 

maslo 
mleko 

jabolko 

polbeli kruh 
lososov namaz 

planinski čaj 
pomaranča 

SŠS: rumena 
paprika 

črna žemlja 
piščančja prsa 

sir 
kislo zelje 

100% jab. sok 

prosena kaša 

kakavov posip 
banana 

 

polnozrnati kruh 
namaz z 

drobnjakom 
sadni čaj z 

limono 
jabolko 

 
pustni krof 
zeliščni čaj 
pomaranča 

pirin zdrob 

kakavov posip 
banana  
SŠS: 

korenček 

koruzni kruh 

sir 
kislo zelje 

zeliščni čaj 
pomaranča 

BIO sirovka 
vanilijev jogurt 

s kroglicami 
jabolko 

KOSILO 

špinačna juha 
tortelini s 

sirovo omako 
zelena solata s 

koruzo 
voda 
sadje 

goveja juha 
drobno EKO 

meso v omaki 

kruhov cmok 
zeljnata solata 

s korenčkom 
voda 
sadje 

ješprenova 
juha 

sirovi štruklji 
kompot iz 

jabolk in sliv 

goveja juha 
EKO pečenka 

dušeno kislo 
zelje s 

krompirjem 

voda 
sadje 

zelenjavna 
juha 

orada na žaru 
slan krompir 
pesa v solati 

sok 
sadje 

 

cvetačna juha 
špageti 

boloneze iz 
EKO mesa 

zelena solata 
sok 

sadje 

piščančje 
krače 
pire 

korenček 
endivija s 

koruza 
sadje 
voda 

zelenjavna 
juha 

njoki s 
smetanovo 
omako in 

sirom 
mešana solata 

voda 
sadje 

korenčkova 
juha 

musaka 
zelena solata 

voda 
sadje 

fižolova juha 
palačinke s 

skuto 

kompot 

 

Jedilnik se lahko spremeni zaradi objektivnih razlogov. ***Živila označena z zeleno barvo so živila okoliških pridelovalcev. Čaji so malo sladkani! 


