
OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
JEDILNIKI ZA DECEMBER 2017 

                                                                                                                                                                                                                                          
1. TEDEN (4. 12. 2017–8. 12. 2017) 

 PONEDELJEK 
4. 12. 2017 

TOREK 
5. 12. 2017 

SREDA 
6. 12. 2017 

ČETRTEK 
7. 12. 2017 

PETEK 
8. 12. 2017 

ZAJTRK Žemlja z otrobi, 

otroška pašteta brez 

konzervansov, 

paprika, čaj 

Orehova blazinica, 

mleko 

Turist kruh, piščančje 

prsi v ovitku, 

zelenjavni dodatek, 

šipkov čaj 

Mlečni zdrob, 

kakavov posip 

Polbeli kruh, umešano 

jajce, kisla kumarica, 

nesladkan čaj 

MALICA Različni kosmiči, 

mleko*,  

banana 

 

  

Domač rženi mešani 

kruh iz krušne peči,  

kuhan pršut,  

zelena/rdeča 

paprika, planinski čaj 

Kvašeni mlečni 

miklavž, mandarina, 

kamilični čaj  

 

bio kislo mleko* 

(ŠM) 

Bio koruzni kruh*, 

štajerski namaz z 

domačo skuto, 

nastrgan korenček, 

lipov čaj 

Črni kruh,  

margarina z omega-

3-maščobnimi 

kislinami, bio med* 

 

domače mleko (ŠM) 

KOSILO Špinačna juha, 

popečen puranji 

zrezek,  

pražen krompir,  

kislo zelje v solati 

 

Ajdova juha s 

korenjem,  

pečen file  

sveže postrvi, rizi bizi, 

 zelena solata 

Ričet, kruh, 

praženec, kompot  

 

Telečji paprikaš,  

pire krompir,  

zeljna solata z lečo, 

kaki  

Špageti z bolonjsko 

omako, 

zelena solata,  

mlečna rezina 

(kosilo po izboru  

5. b-razreda) 
BREZMESNO 

KOSILO 
Špinačna juha,  

sojin zrezek,  

pražen krompir,  

kislo zelje v solati  

 

Ajdova juha  

s korenjem,  

pečen file  

sveže postrvi, rizi bizi,  

zelena solata 

Ričet brez mesa, 

kruh*,  

praženec, kompot  

Paprikaš s šampinjoni 

in sojinimi kosmiči,  

pire krompir,  

zeljna solata z lečo, 

kaki 

Špageti po 

napolitansko,  

zelena solata,  

mlečna rezina 

POPOLD. 
MALICA 

Žemlja, rezina sira, 

paprika, čaj 

Navaden jogurt,  

Pisani kruh 

Banana, ananas Polnozrnati kruhki,  

čaj 

Bombetka s posipom, 

juice 
Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadnih košaricah. Ob ponedeljkih otroci dobijo sadje iz sheme šolskega sadja in zelenjave 

ŠM – šolsko mleko 

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja na oglasni deski skupaj z jedilnikom. 

 



OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
JEDILNIKI ZA DECEMBER 2017 

                                                                                                                                                                                                           
2. TEDEN (11. 12. 2017–15. 12. 2017) 

 PONEDELJEK 
11. 12. 2017 

TOREK 
12. 12. 2017 

SREDA 
13. 12. 2017 

ČETRTEK 
14. 12. 2017 

PETEK 
15. 12. 2017 

ZAJTRK Ajdov kruh, med, 

mleko 

Črni kruh, hrenovka, 

gorčica, planinski čaj 

Ovseni kosmiči na 

mleku z mletimi lešniki 

Grahamov kruh,  

tunin namaz, paprika, 

otroški čaj 

Polenta,  

mleko 

MALICA 
 

Sirova štručka,  

kamilični čaj 

 

domač jogurt (ŠM) 

 

Pirin zdrob* na 

domačem mleku, 

suhe slive/čokoladni 

posip, banana 

Koruzni kruh z manj 

soli in brez 

konzervansov,  

ribji namaz, 

paradižnik,  

planinski čaj 

Čajni rogljiček, 

bela kava 

Hamburger (ovsena 

bombetka s 

piščančjim mesom in 

z zelenjavo),  

juice 

(malica po izboru  

5. b-razreda) 
KOSILO Junčji zrezek v  

naravni omaki, 

polenta/zapečena 

polenta z gorgonzolo,  

endivija v solati z 

radičem, kivi 

Bučkina juha,  

rižota s piščančjim 

mesom,  

z melancanami, 

bučkami, s papriko in 

koruzo,  

rdeča pesa v solati 

Čufti,  

pire krompir,  

zelena solata, 

kaki 

Minjon juha,  

puranji trakci v 

zelenjavni omaki, 

široki rezanci, 

vitaminska solata 

Enolončnica s 

stročnicami brez 

mesa, bio kruh*,  

domači buhteljni z 

marmelado 

BREZMESNO 
KOSILO 

Zapečena polenta z 

gorgonzolo, endivija v 

solati z radičem in s 

fižolom, kivi 

Bučkina juha,  

rižota s šampinjoni,  

z melancanami, 

bučkami, s papriko in 

koruzo,  

rdeča pesa v solat 

Riževe kroglice s 

sojinimi kosmiči,  

pire krompir, 

paradižnikova 

omaka, zelena solata, 

žitna rezina s sadjem 

Minjon juha,  

šampinjoni v 

zelenjavni omaki,  

široki rezanci, 

vitaminska solata 

Enolončnica s 

stročnicami brez 

mesa, kruh,  

domači buhteljni z 

marmelado 

POPOLD. 
MALICA 

Osje gnezdo s 

čokolado, mleko 

Čajni keksi,  

čaj 

Koščki sadja,  

kruh 

Mlečni desert Kruh, mlečni namaz z 

zelišči, paprika, čaj 
Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadnih košaricah. Ob ponedeljkih otroci dobijo sadje iz sheme šolskega sadja in zelenjave 

ŠM – šolsko mleko 

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja na oglasni deski skupaj z jedilnikom. 
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3. TEDEN (18. 12. 2017–22. 12. 2017) 

 PONEDELJEK 
18. 12. 2017 

TOREK 
19. 12. 2017 

SREDA 
20. 12. 2017 

ČETRTEK 
21. 12. 2017 

PETEK 
22. 12. 2017 

ZAJTRK Turist kruh,  

čokoladni namaz,  

mleko 

Polbeli kruh,  

koščki tune, zelena 

paprika, čaj 

Sirova štručka,  

sadni čaj 

Žitni kosmiči,  

mleko 

Grahamov kruh,  

različni namazi,  

čaj  
MALICA 

 
Črni kruh, poltrdi sir, 

paprika, orehi, 

planinski čaj 

Mlečni riž na 

domačem mleku,  

cimetov posip, 

banana   

Domači rženi mešani 

kruh iz krušne peči, 

maslo*,  

bio marmelada* iz 

divjih robidnic, ribeza 

in kakija,   

 

bio mleko* (ŠM) 

Mlečna štručka, 

jogurt,  

krhlji suhe hruške 

Črni kruh,  

piščančje prsi v 

ovitku, 

paprika,  

sadni čaj 

KOSILO Makaronovo meso,  

rdeča pesa v solati, 

žitna rezina s sadjem 

Hrenovka,  

pire krompir,  

kremna  špinača, 

jabolko 

Juha iz brokolija, 

pečen piščanec, 

mlinci, ajdova kaša,  

kislo zelje* v solati 

Gobova juha,  

ribji polpet, 

krompirjeva solata, 

kaki 

Mesno zelenjavna 

enolončnica s 

teletino, kruh, 

marmorni kolač 
BRREZMESNO 

KOSILO 
Testenine z zelenjavo 

in s tofujem,  

rdeča pesa v solati, 

žitna rezina s sadjem 

 

Pečen sir,  

pire krompir,  

kremna  špinača, 

jabolko 

Juha iz brokolija,  

zelenjavni zrezek, 

mlinci, ajdova kaša,  

kislo zelje* v solati, 

hruška 

Gobova juha,  

ribji polpet, 

krompirjeva solata, 

kaki 

Zelenjavna 

enolončnica s sojinimi 

kosmiči, kruh,  

marmorni kolač 

POPOLD. 
MALICA 

Banana, ananas 

 

Slano pecivo,  

čaj 

Sadni smoothie, 
 koruzni kruhki crispy  

 

Puding Različno sadje,  

kruh 
Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadnih košaricah. Ob ponedeljkih otroci dobijo sadje iz sheme šolskega sadja in zelenjave 

ŠM – šolsko mleko 

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja na oglasni deski skupaj z jedilnikom 


