
OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
JEDILNIKI ZA FEBRUAR 2018 

                                                                                                                    
1. TEDEN (5. 2. 2018–9. 2. 2018) 

 PONEDELJEK 
5. 2. 2018 

TOREK 
6. 2. 2018 

SREDA 
7. 2. 2018 

ČETRTEK 
8. 2. 2018 

PETEK 
9. 2. 2018 

ZAJTRK Koruzni kruh,  

poltrdi sir/mozzarella, 

paradižnik,  

breskov čaj 

Jabolčna blazinica, 

planinski čaj 

Temna bombetka, 

jogurt 

 Sirova štručka,  

mleko/čaj 

MALICA Bio pecivo z orehovim 

nadevom*,  

mleko 

 

Črni kruh,  

kisla smetana, 

zelena/rdeča 

paprika,  

planinski čaj 

Polbeli kruh, 

 ribji namaz, 

paradižnik,  

kamilični čaj 

PRAZNIK Ajdova štručka, 

 bio kefir* breskev  

 

KOSILO Bučna juha,  

puranji trakci v omaki 

z indijskimi oreščki in  

s sezamom,  

rizi bizi,  

zelena solata 

Mlečna repa, 

pečenica,  

pire krompir, hruška 

Zelenjavna 

enolončnica s 

stročnicami in z 

žličniki brez mesa, 

kruh,  

praženec, kompot 

 Makaronovo meso, 

rdeča pesa v solati, 

žitna rezina s sadjem 

BREZMESNO 
KOSILO 

Bučna juha, 

zelenjavni trakci s 

sojinimi kosmiči v 

omaki z indijskimi 

oreščki in s sezamom,  

rizi bizi,  

zelena solata 

Mlečna repa,  

fižol, pire krompir, 

hruška 

Zelenjavna 

enolončnica s 

stročnicami in z 

žličniki brez mesa, 

kruh,  

carski praženec, 

kompot  

 Testenine z zelenjavno 

omako in s tofujem, 

rdeča pesa v solati, 

žitna rezina s sadjem 

POPOLD. 
MALICA 

Čajni keksi,  

kamilični čaj 

Sadni jogurt,  

kruh 

Makova štručka,  

kakav 

 Puding,  

pomaranča 

 
Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadnih košaricah. Ob ponedeljkih otroci dobijo sadje iz sheme šolskega sadja in zelenjave 
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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2. TEDEN (12. 2. 2018–16. 2. 2018) 

 PONEDELJEK 
12. 2. 2018 

TOREK 
13. 2. 2018 

SREDA 
14. 2. 2018 

ČETRTEK 
15. 2. 2018 

PETEK 
16. 2. 2018 

ZAJTRK Pirin zdrob na 

mleku,  

suho sadje 

Rženi kruh,  

koščki tunine, 

paradižnik,  

čaj z limono 

Makova štručka,  

bela kava/čaj 

Črni kruh, zelenjavni 

namaz, otroški čaj 

Koruzni kosmiči,  

mleko 

MALICA 
 

Domač rženi 

mešani kruh iz 

krušne peči,  

poltrdi sir, olive,  

rdeča paprika, 

planinski čaj 

Krof,  

mleko 

Makova štručka,  

bio probiotični jogurt*,  

rozine, orehi 

Mlečni riž na 

domačem mleku,  

cimetov posip, 

banana 

Hamburger (ovsena 

bombetka s puranjim 

mesom in z zelenjavo),  

čaj šipek-hibiskus 

(malica po izboru  

4. c-razreda) 
KOSILO Špageti z bolonjsko 

omako, nariban sir, 

zelena solata, 

sladoled 

(kosilo po izboru  

4. c-razreda) 

Pečen piščanec, 

mlinci/ajdova kaša, 

dušeno kislo zelje,  

kivi/jabolko 

Cvetačna juha, pečen 

file sveže postrvi, 

masleni krompir s 

peteršiljem,  

zelena solata s fižolom 

 Goveji golaž,  

polenta,  

zelena solata,  

polnozrnati keksi, 

domač jabolčni sok s  

100 % sadnim deležem  

Pohorski lonec, kruh,  

biskvit s sadjem 

BREZMESNO 
KOSILO 

Špageti, sirova 

omaka, zelena 

solata, sladoled 

Mlinci/ajdova kaša, 

sojin polpet, 

dušeno kislo zelje,  

kivi 

Cvetačna juha, pečen 

file sveže postrvi, 

masleni krompir s 

peteršiljem,  

zelena solata s fižolom 

Gobe v omaki,  

polenta,  

zelena solata,  

polnozrnati keksi, 

jabolčni sok s 100 % 

sadnim deležem 

Pohorski lonec brez 

mesa, kruh,  

biskvit s sadjem 

POPOLD. 
MALICA 

Žitni kosmiči,  

mleko 

Kruh, pašteta, 

paprika, sadni čaj 

Koščki sadja,  

kruh 

Sirova štručka, čaj Banana, ananas 

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

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 FEBRUAR 2018                                                                               

            
3. TEDEN (19. 2. 2018–23. 2. 2018) 

 PONEDELJEK 
19. 2. 2018 

TOREK 
20. 2. 2018 

SREDA 
21. 2. 2018 

ČETRTEK 
22. 2. 2018 

PETEK 
23. 2. 2018 

ZAJTRK 
 
 

Sezamova 

bombetka, 

navadni jogurt 

Domač črni kruh, 

koščki tune, olive, 

sadni čaj 

Misliji,  

mleko 

Čajni rogljiček,  

čaj/mleko 

 

Turist kruh,  

umešano jajce, ajvar, 

planinski čaj 

MALICA Turist kruh,  

ribji namaz, 

paradižnik,  

planinski čaj 

Črni kruh z manj soli 

in brez aditivov, bio 

maslo*, bio med* 

 

bio mleko* (ŠM) 

Ovseni kruh,  

piščančje prsi v ovitku,  

kisla kumarica,  

sadni čaj 

 

 

Koruzno rženi kruh iz 

krušne peči,  

štajerski namaz, 

zelena paprika/ 

korenčkove palčke, 

bela kava 

Sirova štručka,  

kamilični čaj 

 

paprika (ŠSZ) 

 

KOSILO 
 

 

Goveja juha z 

rezanci,  

kuhana govedina, 

pire krompir, 

špinača 

Korenčkova juha, 

puranji zrezek v 

naravni omaki, 

 skutini štruklji, 

 endivija z radičem 

v solati  

Brokolijeva juha, rižota s 

hokaido bučo, čičeriko in 

kurkumo, jogurtov preliv, 

zelena solata 

 

Porova juha,  

sesekljan zrezek, 

pražen krompir, 

vitaminska solata,  

hruška 

Krompirjev golaž s 

kranjsko klobaso, kruh, 

sadni cmoki s 

cimetovimi drobtinami 

BREZMESNO 
KOSILO 

Zelenjavna juha z 

rezanci, pečen sir,  

pire krompir, 

špinača 

Korenčkova juha, 

zelenjavni zrezek 

skutini štruklji, 

 endivija z radičem 

in s fižolom v solati 

Brokolijeva juha, rižota s 

hokaido bučo, čičeriko in 

kurkumo, jogurtov preliv, 

zelena solata 

 

Porova juha,  

sojin polpet,  

pražen krompir, 

zelena solata,  

hruška 

Krompirjeva 

enolončnica s čičeriko 

brez mesa, kruh, sadni 

cmoki s cimetovimi 

drobtinami 

POPOLD. 
MALICA 

Sadna solata,  

rezina kruha 

Puding  Kivi,  

jabolko 

Rezina kruha, sir, 

paprika, čaj 

Polnozrnati crispy, 

jogurt 

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

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. 


