
 

OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 

JEDILNIKI ZA OKTOBER 2017                                                                                       

                                                   
TEDEN TRADICIONALNE SLOVENSKE KUHINJE 

 

1. TEDEN (2. 10. 2017-6. 10. 2017) 

 PONEDELJEK 
2. 10. 2017 

TOREK 
3. 10. 2017 

SREDA 
4. 10. 2017 

ČETRTEK 
5. 10. 2017 

PETEK 
6. 10. 2017 

ZAJTRK Makovka,  

kakav 

Črni kruh,  

jajčna omleta,  

sveža kumara, čaj 

Prosena kaša na 

mleku, rozine 

Ajdov kruh, maslo, 

korenček, čaj 

Koruzni žganci,  

mleko  

MALICA Črni kruh, med, maslo,  

domače mleko 

Domači rženi kruh iz 

krušne peči, 

štajerski namaz, 

paprika, planinski čaj 

Turist kruh, pašteta, 

kisla kumarica, 

kamilični čaj 

Mlečna štručka,  

bela kava  

Sendvič s šunko in 

sirom,  

lipov čaj z medom in 

limono  
KOSILO Gobova juha s kislo 

smetano,  

pečenka, mlinci, 

rdeče zelje, hruška 

 

Bučna juha,  

rižota s puranjim 

mesom,  

rdeča pesa v solati 

Pohorski/ 

Ludvikov lonec, kruh, 

carski praženec, 

jabolčni kompot 

Goveja juha z rezanci,  

kuhana govedina, 

pražen krompir, 

hrenova omaka, 

zelena solata z 

bučnim oljem 

Mlečna repa,  

fižol po domače, 

pečenica,  

flancat 

BREZMESNO 
KOSILO 

Gobova juha s kislo 

smetano,  

sirov polpet, mlinci, 

rdeče zelje, hruška  

Bučna juha,  

rižota z zelenjavo in 

baziliko,  

rdeča pesa v solati 

Pohorski/ 

Ludvikov lonec brez 

mesa,  

carski praženec, 

jabolčni kompot 

Goveja juha z rezanci,  

sojin zrezek,  

pražen krompir, 

hrenova omaka, 

zelena solata z 

bučnim oljem 

Mlečna repa,  

fižol po domače, 

flancat 

 

POPOLD. 
MALICA 

Puding,  

jabolko 

Makova bombetka, 

čaj 

Čajni keksi,  

juice 

Krof,  

čaj 

Prepečenec,  

kislo mleko 

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

SŠM – shema šolskega mleka 

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 (9. 10. 2017-13. 10. 2017) 

 PONEDELJEK 
9. 10. 2017 

TOREK 
10. 10. 2017  

SREDA 
11. 10. 2017 

ČETRTEK 
12. 10. 2017 

PETEK 
13. 10. 2017 

ZAJTRK 
 
 

Turist kruh,  

trdo kuhano jajce, 

rezina paprike, 

planinski čaj 

Mlečni močnik z 

dodatkom 

polnovredne moke, 

čokoladni posip 

Orehov rogljiček, 

sadni čaj 

Koruzni kruh,  

šipkova marmelada, 

mleko 

Ovseni kruh,  

mesni namaz, 

kamilični čaj 

MALICA Črni kruh*,  

čičerikin namaz, 

paprika,  

jabolčni juice 

Kvašena jabolčna 

blazinica,  

kamilični čaj 

 

Domači rženi mešani 

kruh iz krušne peči,  

mlečni namaz, 

korenček,  

bela kava 

Pica,  

juice 

(malica po izboru  

6. a-razreda) 

Biga,  

bio kefir breskev* 

KOSILO 
 

 

Piščančji ragu,  

pire krompir,  

zelena solata* z 

radičem,  

žitna rezina s sadjem 

Kostna juha z rezanci, 

junčji zrezek* v 

zelenjavni omaki, 

rženi svaljki,  

zeljna solata 

Pašta fižol brez mesa, 

kruh, rolada z 

marmelado 

 

Korenčkova juha,   

ribji polpet,  

krompir v kosih,  

blitva  

Dunajski zrezek, 

dušen riž,  
dušena cvetača in 

brokoli,   

zelena solata, hruška 

BREZMESNO 
KOSILO 

 
 

Dušeni grah z ajdovo 

kašo, pire krompir, 

zelena solata* z 

radičem,  

žitna rezina s sadjem 

Cvetačna juha, 

gobice v zelenjavni 

omaki,  

rženi svaljki,  

zeljna solata 

Pašta fižol brez mesa, 

kruh, rolada z 

marmelado  

Ocvrt sir,  

pražen krompir,  

zelena solata, 

hruška 

Korenčkova juha,   

riž s tofujem in 

proseno kašo, dušena 

cvetača in brokoli, 

rdeča pesa v solati 

POPOLD. 
MALICA 

Prepečenec,  

juice 

Kefir,  

rezina kruha 

Banana,  

grozdje 

Čajni keksi,  

mleko 

Muffin z bučnicami, 

čaj 

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

SŠM – shema šolskega mleka 

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 (16. 10. 2017-20. 10. 2017) 

 PONEDELJEK 
16. 10. 2017 

TOREK 
17. 10. 2017 

SREDA 
18. 10. 2017 

ČETRTEK 
19. 10. 2017 

PETEK 
20. 10. 2017 

ZAJTRK Turist kruh,  

tunin namaz, 

paradižnik, šipkov čaj 

Cornflakes, 

jogurt/mleko 

Polbeli kruh, 

hrenovka, ajvar, čaj 

Polenta,  

mleko 

Črni kruh, rezina sira, 

paprika, čaj 

MALICA Bio kvašene blazinice 

z makovim posipom*,  

kakav 

Črni kruh,  

sardelni namaz, 

paprika,  

planinski čaj 

Mlečni zdrob* s 

proseno kašo* na 

domačem mleku, 

banana 

Sirova štručka,  

sadni čaj 

Domači rženi mešani 

kruh iz krušne peči,  

kisla smetana, 

domača marmelada 

  

mleko* (ŠM) 
KOSILO Zelenjavna 

enolončnica s 

stročjim fižolom,  

puranjim mesom in z 

žličniki, kruh,  

prosena kaša s suhimi 

slivami 

Kostna juha z 

domačo ribano kašo, 

telečja pečenka, 

pražen krompir,  

sladko zelje  

Pečen piščanec,  

riž z zelenjavo,  

zelena solata, 

pomarančni 

 juice 

Špageti,  

bolonjska omaka,  

zelena solata s 

koruzo, mandarina 

(kosilo po izboru  

6. a-razreda) 

 

Gobova juha, 

zelenjavni polpet, 

dušeni grah,  

krompir v kosih,  

zelena solata s 

fižolom 

BREZMESNO 
KOSILO 

Zelenjavna 

enolončnica s 

stročjim fižolom in z 

žličniki, kruh, prosena 

kaša s suhimi slivami 

Zelenjavna juha z 

domačo ribano kašo,  

pražen krompir, stročji 

fižol, sladko zelje  

Sirov polpet,  

riž z zelenjavo,  

zelena solata, 

pomarančni juice  

Testenine s 

paradižnikovo 

omako,  

zelena solata z 

rdečim radičem, 

mandarina  

Gobova juha, 

zelenjavni polpet, 

dušeni grah,  

krompir v kosih,  

zelena solata s 

fižolom 
POPOLD. 
MALICA 

Koščki sadja,  

rezina kruha 

Makova štručka, 

kakav 

Navihanček z 

mareličnim nadevom, 

čaj 

Sezonsko sadje Ovseni kruh,  

poltrdi sir, paprika,  

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

SŠM – shema šolskega mleka 

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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4. TEDEN (23. 10. 2017–27. 10. 2017) 

 PONEDELJEK 
23. 10. 2017 

TOREK 
24. 10. 2017 

SREDA 
25. 10. 2017 

ČETRTEK 
26. 10. 2017 

PETEK 
27. 10. 2017 

ZAJTRK 
 
 

Mlečni riž,  

čokoladni posip 

Sirova štručka,  

čaj 

Ajdov kruh, 

 jogurt 

Turist kruh, piščančje 

prsi v ovitku, 

paradižnik, sadni čaj 

Temna žemlja, 

umešano jajce,  

kisla kumarica, 

planinski čaj 

MALICA Ajdov kruh,  

poltrdi sir,  

olive, rdeča 

paprika,  

lipov čaj   

Ovseni kruh, pašteta,  

sveža kumarica 

 

domače mleko (ŠM) 

 Turist kruh, čokoladni 

namaz, planinski čaj 

Kosmiči, mleko*, 

banana  

Mlečna štručka,  

domač navadni 

jogurt, narezano sadje, 

lešniki  

KOSILO 
 

 

Jota, kruh,  

sadni biskvit 

Paradižnikova juha, 

pečen file sveže 

postrvi,  

krompirjeva solata, 

hruška 

Brokolijeva juha,  

dušen riž s piščančjim 

mesom in koruzo/tri 

žita s piščančjim 

mesom in koruzo,  

rdeča pesa v solati 

Puranji file v naravni 

omaki,  

kruhov cmok,  

zelena solata*, sliva 

Bučna juha,  

sesekljan zrezek,  

pire krompir,  

špinača 

BREZMESNO 
KOSILO 

Jota brez mesa, 

kruh,  

sadni biskvit 

Paradižnikova juha,  

pečen file sveže 

postrvi,  

krompirjeva solata, 

hruška 

Brokolijeva juha, tri žita 

z zelenjavo in gobami,  

rdeča pesa v solati 

 Zelenjavna omaka s 

stročnicami,  

kruhov cmok, 

zelena solata*,  

sliva  

Bučna juha,  

sojin zrezek,  

pire krompir,  

špinača 

POPOLD. 
MALICA 

Slano pecivo,  

pomarančni juice 

Jogurt,  

suho sadje 

Kvašeni makov 

zavitek, čaj 

Kruh, topljeni sir, 

paprika, čaj 

Keksi iz polnozrnate in 

pirine moke, mleko 

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

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. 

 

 


