
OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
JEDILNIKI ZA NOVEMBER 2018 

                                                                                                  
1. TEDEN od 5. 11.–9. 11. 2018 

 PONEDELJEK 
5. 11. 2018 

TOREK 
6. 11. 2018 

SREDA 
7. 11. 2018 

ČETRTEK 
8. 11. 2018 

PETEK 
9. 11. 2018 

ZAJTRK Domač črni kruh, 

pašteta brez 

konzervansov,  

paprika,  

mleko/čaj 

Mlečni pirin zdrob 

 

Črni kruh, topljeni sir, 

ribano korenje,  

sadni čaj 

Koruzna žemlja, 

 umešano jajce,  

kisla kumara,  

planinski čaj 

Pletenka s posipom, 

bela kava 

MALICA Sirova štručka,  

juice 

2. A 

Pica,  

sadni čaj 

(malica po izboru  

3. b-razreda) 

Doma pripravljen 

čokoladni puding, 

čajni keks, 

mandarina 

(malica po izboru  

3. c-razreda) 

Biga,  

domači navadni 

jogurt,  

narezano sadje  

(banana, ananas), 

lešniki 

Turist kruh,  

bio maslo*,  

domača marmelada, 

kamilični čaj 

bio mleko* (ŠM) 

KOSILO Makaronovo meso, 

rdeča pesa v solati, 

žitna rezina s sadjem 

Gobova juha,  

pečen file morskega 

lista/lososa,  

krompir v kosih, 

endivija v solati z 

rdečim radičem 

Minjon juha,  

puranji file,  

rizi bizi, jogurtov preliv, 

mehka zelena solata  

Ludvikov lonec, kruh, 

jabolčni zavitek 

Bučna juha z  

bučnimi semeni,  

pečen piščanec, 

mlinci,  

zeljna solata 

 
BREZMESNO 

KOSILO 
Makaroni s 

paradižnikovo 

omako,  

rdeča pesa v solati,  

žitna rezina s sadjem  

Gobova juha,  

pečen file postrv 

pečen file morskega 

lista/lososa,  

krompir v kosih, 

zelena solata z 

rdečim radičem 

Minjon juha,  

riž s fižolom in z 

zelenjavo,  

rdeča pesa v solati 

 

Ludvikov lonec brez 

mesa, kruh, 

jabolčni zavitek  

 Bučna juha z  

bučnimi semeni,  

sojin polpet,  

mlinci,  

zeljna solata 

 

 

 Rogljiček,  

čaj 

Makova štručka,   

kakav 

Koščki sadja  

(banana, kivi, 

melona) 

Sirov polžek,  

čaj 

Puding 

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. 



OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
JEDILNIKI ZA NOVEMBER 2018 

                                                                                                                                                                                  
2. TEDEN od 12. 11.–16. 11. 2018 

 PONEDELJEK 
12. 11. 2018 

TOREK 
13. 11. 2018 

SREDA 
14. 11. 2018 

ČETRTEK 
15. 11. 2018 

PETEK 
16. 11. 2018 

ZAJTRK Koruzni kosmiči,  

jogurt/mleko 

Praženec, čaj Mlečni riž Grahamov kruh, 

piščančja hrenovka, 

ajvar, sadni čaj 

Kruh, maslo, med, 

mleko, jabolko 

(tradicionalni slovenski 

zajtrk) 

MALICA 
 

Bio črni kruh*,  

topljeni sir, paprika*, 

sadni čaj 

 

Pletenka,  

mleko 

 

Domači rženi mešani 

kruh iz krušne peči,  

domač tunin namaz s 

peteršiljem, paradižnik,  

planinski čaj 

Mlečni zdrob s 

proseno kašo na 

domačem mleku,  

čokoladni posip,  

suhe slive, banana 

Koruzna žemlja, 

smoothie,  

orehi 

KOSILO Goveja juha z 

zvezdicami,  

kuhana govedina, 

krompirjeva omaka 

s kislimi kumarami, 

hruška 

Prežganka,  

piščančji file,  

pražen krompir,  

zelena solata 

Telečji golaž,  

polenta,  

vitaminska solata,  

kaki 

Cvetačna juha, 

džuveč riž s puranjim 

mesom,  

eko zelena solata* 

Bujta repa, kruh, 

domača skutina 

gibanica  

BREZMESNO 
KOSILO 

Korenčkova juha z 

zvezdicami, sojin 

polpet, krompirjeva 

omaka s kislimi 

kumarami, hruška 

 Prežganka,  

pečen sir,  

pražen krompir,  

zelena solata 

Zelenjavna omaka s 

sojinimi kosmiči,  

polenta,  

vitaminska solata,  

kaki 

Cvetačna juha, 

džuveč riž s tofujem 

eko zelena solata* 

Bujta repa brez mesa, 

kruh, 

domača skutina 

gibanica 

POPOLD: 
MALICA 

Mlečna štručka, 

bela kava 

Polnozrnati keksi,  

čaj 

Smoothie, 

prepečenec 

Kruh, sir, paprika,  

čaj 

Koruzna žemlja,  

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 od 19. 11.–23. 11. 2018 

 PONEDELJEK 
19. 11. 2018 

TOREK 
20. 11. 2018 

SREDA 
21. 11. 2018 

ČETRTEK 
22. 11. 2018 

PETEK 
23. 11. 2018 

ZAJTRK Obloženi kruhki,  

sadni čaj 

Makova potička,  

mleko 

Rženi kruh, kisla 

smetana, marmelada, 

šipkov čaj z limono 

Polenta, mleko Koruzni kruh, skutni 

namaz z zelenjavo, 

planinski čaj 
MALICA Mlečni rogljiček,  

bela kava 

 

 

Ovseni kruh,  

liptaver namaz, 

paprika, lipov čaj 

Bio pecivo z orehovim 

nadevom*, sadni čaj 

mleko 

(ŠM) 

Turist kruh,  

piščančje prsi v ovitku,  

kisla kumarica, 

planinski čaj 

Ajdov/polbeli kruh,  

navaden jogurt, orehi, 

kaki vanilija 

KOSILO Juha iz leče,  

tortelini v sirovi 

omaki,  

eko zelena solata* s 

fižolom 

 

Brokoli kremna juha, 

ribji file po tržaško, 

krompirjeva solata s 

kumaricami, 

mandarina 

Milijonska juha,  

junčji trakci po 

vrtnarsko,  

široki rezanci,  

zelena solata  

Pasulj, domač mešani 

rženi kruh iz  

krušne peči,  

buhteljni z dodatkom 

polnovredne moke 

Zelenjavna juha,  

popečen puranji file, 

pečen krompir,  

zeljna solata  

BREZMESNO 
KOSILO 

Juha iz leče,  

tortelini v sirovi 

omaki,  

eko zelena solata* s 

fižolom  

Brokoli kremna juha, 

ribji file po tržaško, 

krompirjeva solata s 

kumaricami, 

mandarina 

Milijonska juha, 

zelenjavna omaka z 

lečo, široki rezanci, 

zelena solata  

Fižolova enolončnica  

brez mesa, domač 

mešani rženi kruh iz  

krušne peči,  

buhteljni z dodatkom 

polnovredne moke 

Zelenjavna juha,  

sojin polpet,  

pečen krompir,  

zeljna solata s fižolom 

POPOLD. 
MALICA 

Koruzni kosmiči,  

Mleko 

Čajni keksi,  

mleko 

Slano pecivo,  

čaj 

Koščki sadja,  

kruh po izboru 

Banana  

 
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. 



OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
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4. TEDEN (26. 11. 2018–30. 11. 2018) 

 PONEDELJEK 
26. 11. 2018 

TOREK 
27. 11. 2018 

SREDA 
28. 11. 2018 

ČETRTEK 
29. 11. 2018 

PETEK 
30. 11. 2018 

ZAJTRK 
 
 

Prosena mlečna kaša s 

suhimi slivami in z medom 

Turist kruh, maslo, korenje,  

kamilični čaj 

Misliji brez 

dodanega 

sladkorja,  

mleko 

Pletenka z rozinami, 

bela kava 

Ovseni kruh, 

piščančje prsi v 

ovitku, paradižnik,  

čaj z limono 

MALICA Črni kruh,  

ribja pašteta brez 

konzervansov in aditivov,  

paradižnik,  

kamilični čaj 

Grahamov kruh,  

skuta s podloženim sadjem 

Hot dog s 

piščančjo 

hrenovko, gorčica, 

paprika, sadni čaj 

Turist kruh, poltrdi sir, 

rdeča/zelena 

paprika, orehi, 

planinski čaj 

Mlečni riž na 

domačem mleku,  

cimetov posip, 

banana 

KOSILO 
 

 

Špageti z bolonjsko 

omako, parmezan,  

rdeča pesa v solata, 

sladoled 

(kosilo po izboru  

3. b-razreda) 

Korenčkova juha, piščančji 

medaljoni (»chicken 

nuggets«), pomfrit,  

zelena solata s koruzo 

(kosilo po izboru 3. c-

razreda) 

Jota, kruh,  

sadni biskvit 

Telečja pečenka,  

riž z zelenjavo,  

bio kislo zelje* v 

solati,  

sadni smoothie 

Paradižnikova 

juha,  

puranji file v  

grahovi omaki, 

kruhov cmok, 

endivija v solati s 

krompirjem 

BREZMESNO 
KOSILO 

Špageti s paradižnikovo 

omako, olivami in 

baziliko, parmezan, 

rdeča pesa v solati, 

sladoled 

Korenčkova juha,  

sir, pomfrit,  

zelena solata s koruzo 

Jota brez mesa, 

kruh, sadni biskvit 

Sojin polpet, ajdova 

kaša, rženi svaljki,  

bio kislo zelje* v 

solati,  

sadni smoothie 

Paradižnikova 

juha, dušeni grah,  

kruhov cmok,  

endivija v solati s 

krompirjem 

POPOLD. 
MALICA 

Ovseni kruh, poltrdi sir, 

paprika, čaj 

Banana,  

kivi 

Prepečenec,  

tekoči jogurt 

Keksi iz polnozrnate 

in pirine moke, 

mleko 

Jabolčna 

blazinica 

kvašena, 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. 


