
 

 

 

 

 

 

 

ZAJTRK Kruh (1), maslo, med, (7), čaj 

DOP. MALICA Mini pizza (1,6,7), čaj  

KOSILO Korenčkova juha z zdrobovimi žličniki (1,3), testenine s tuno (1,4), rdeče kislo zelje 

  

ZAJTRK Obloženi kruh (1,6),  čaj 

DOP. MALICA Miklavž (1, 3, 7), bela kava (7), pomaranča 

KOSILO Bujta repa z mesom (1), večzrnata žemlja (1,6), osje gnezdo (1,3,7,8) 

 

ZAJTRK Kruh (1), pašteta, čaj 

DOP. MALICA Mlečni  zdrob (7), kakav (6,7,8), banana 

KOSILO Juha z rezanci (1,3,9) čebulna bržola (1), riž, mešana solata 

 

ZAJTRK Masleni keksi v mleku (1,7) 

DOP. MALICA Domači delani kruh (1,6), kislo zelje s fižolom (1), sadje 

KOSILO Minjonska juha (1,3), puranji trakci v naravni omaki (1), koruzni svaljki (1,3,12), zelena 

solata 

  

ZAJTRK Sadna skuta (7), banana 

DOP. MALICA Kruh iz kmečke peči(1), puranja šunka, kisla kumara, sadni čaj 

KOSILO Cvetačna juha (7), ribji polpet(1,3,4), kuhana zelenjava, pire krompir z zelišči (7) 

LEGENDA: VSEBNOST SNOVI ali PROIZVODI, KI POVZROČAJO ALERGIJO ALI PREOBČUTLJIVOST 
1-Gluten,  2- raki,  3-jajca,  4- ribe,  5- arašidi, 6- soja, 7-laktoza (ml. beljakovine), 8- oreški, 9- zelena, 10- gorčično 
sem, 11- sezamovo seme, 12- žveplov dioksid 
(Vsi pekovski izdelki lahko v sledeh vsebujejo tudi: jajca, mleko, oreške in sezam) 
Pridružujemo si pravico, da ob nepredvidljivih dogodkih spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila.  
Hvala za razumevanje! Otroci imajo za žejo na razpolago vodo. 

 
Dober tek!     

Sodelujoči pri sestavi jedilnika: 
Barbara Ščavničar, vodja prehrane 

Terezija Sonc, kuharica 

 

 

JEDILNIK ŠOLA 

OD 5. 12. DO 9. 12. 2022 



 

 

JEDILNIK ŠOLA 

OD 12. 12. DO 16. 12. 2022 
 

 

ZAJTRK Kruh v jajcu (1,3), čaj 

DOP. MALICA Hamburger s piščančjo pleskavico (1, 6, 11) , solata, ajvar (10), voda 

KOSILO Piščančji ragu, rženi kruh (1,6), skutni štruklji (1,3,7,8), jabolčni kompot 

  

ZAJTRK Pletenica (1,6,7,11), masleni namaz (7) čaj 

DOP. MALICA Masleni rešetko z orehovim nadevom (1,3,7,8), navadni jogurt (7) 

KOSILO Kremna bučkina juha (1, 7), paprikaš (1, 7), polenta(1), zelena solata 

 

ZAJTRK Mleko (7), musli 

DOP. MALICA Pletenica (1,6,7), mesni namaz(7), kisla kumarica, čaj 

KOSILO Segedin zelje (1), pire krompir(7), sok 

ZAJTRK Kruh, sirni namaz (1,7), čaj 

DOP. MALICA Šipkov čaj z limono in medom, moravski kruh (1,6), ribji namaz (4, 7), por 

KOSILO Zelenjavna juha, mesni polpet (1,3,7), pečen krompir, rdeče kislo zelje 

 

ZAJTRK Obloženi kruh (1), čaj 

DOP. MALICA Mleko (7), med, koruzni kosmiči (1), kaki 

KOSILO Cvetačna juha, (1,3), pečen oslič (4), ajdova kaša s korenčkom, zelena solata 

LEGENDA: VSEBNOST SNOVI ali PROIZVODI, KI POVZROČAJO ALERGIJO ALI PREOBČUTLJIVOST 
1-Gluten,  2- raki,  3-jajca,  4- ribe,  5- arašidi, 6- soja, 7-laktoza (ml. beljakovine), 8- oreški, 9- zelena, 10- gorčično 
sem, 11- sezamovo seme, 12- žveplov dioksid 
(Vsi pekovski izdelki lahko v sledeh vsebujejo tudi: jajca, mleko, oreške in sezam) 
Pridružujemo si pravico, da ob nepredvidljivih dogodkih spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila.  
Hvala za razumevanje! Otroci imajo za žejo na razpolago vodo. 

 
Dober tek!     
 

Sodelujoči pri sestavi jedilnika: 
Barbara Ščavničar, vodja prehrane 

Terezija Sonc, kuharica 
 



 

 

JEDILNIK ŠOLA 

OD 19. 12. DO  23. 12. 2022 

 

 

 

ZAJTRK Mleko, musli, sadje 

DOP. MALICA Pletenica (1,3,6,7), navadni jogurt (7), sadje 

KOSILO Kremna porova juha (7), kanelon s šunko in sirom (1,3,6,7), krompirjeva solata 

 

ZAJTRK Rogljič, čaj 

DOP. MALICA Polnozrnati kruh(1, 6), piščančja pašteta(6), kisla kumarica, šipkov čaj 

KOSILO Bograč (1), kruh(1), sadje 

 

ZAJTRK Kruh (1,6), masleni namaz (7), kuhana jajčka 

DOP. MALICA Mlečni močnik s pirino moko (1,7), kakav(6), kaki 

KOSILO Juha z rezanci (1,3,7), dušena puranja prsa v zelenjavni omaki, ajdovi žganci (1), 

zelena solata 

 

ZAJTRK Žemlja, masleni namaz (1,6,7) 

DOP. MALICA Rženi kruh(1,6), šunka,  rezina jajčke (3), kamilični čaj z medom in limono 

KOSILO Brokolijeva juha z vlivanci (1,3), rižota s piščančjim mesom, rdeča pesa 

 

ZAJTRK 
 

/ 

DOP. MALICA Tunina ploščica (1,4,6,7), voda 

KOSILO / 

 
 
LEGENDA: VSEBNOST SNOVI ali PROIZVODI, KI POVZROČAJO ALERGIJO ALI PREOBČUTLJIVOST 
1-Gluten,  2- raki,  3-jajca,  4- ribe,  5- arašidi, 6- soja, 7-laktoza (ml. beljakovine), 8- oreški, 9- zelena, 10- gorčično 
sem, 11- sezamovo seme, 12- žveplov dioksid 
(Vsi pekovski izdelki lahko v sledeh vsebujejo tudi: jajca, mleko, oreške in sezam) 

V starostni skupini 1-2 je prehrana prilagojena otrokovim prehranjevalnim in razvojnim značilnostim. 

Pridružujemo si pravico, da ob nepredvidljivih dogodkih spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila.  

Hvala za razumevanje! Otroci imajo za žejo na razpolago vodo. 

Dober tek!     
Sodelujoči pri sestavi jedilnika: 

Barbara Ščavničar, vodja prehrane 
Terezija Sonc, kuharica 

 


