
OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR  

JEDILNIKI  ZA  JANUAR 2020                                                                                                                                                                                                                                                              

 
1.TEDEN (6. 1. 2020–10.1. 2020) 

 PONEDELJEK 
6. 1. 2020 

TOREK 
7. 1. 2020 

SREDA 
8. 1. 2020 

ČETRTEK 
9. 1. 2020 

PETEK 
10. 1. 2020 

ZAJTRK Graham kruh,  

med, mleko 

Polbeli kruh, 

 mesno-zelenjavni 

namaz, šipkov čaj 

Čajni rogljiček, 

 bela kava 

Polenta,  

mleko  

Turist kruh, mozzarella, 

sveža paprika,  

sadni čaj 

MALICA 
 

 Makova štručka  

    kakao 

Francoski  

polnozrnati kruh,  

domač navadni 

jogurt,  

narezano sadje, 

oreščki 

Hot dog z 

bio govejo hrenovko*, 

gorčica, sadni čaj 

zelena paprika (ŠSZ) 

(malica po želji 8.a 

razreda) 

Domač kmečki rženi 

kruh iz krušne peči, 

tunin  namaz, 

čaj 

 

 

Mlečni zdrob na 

domačem mleku, 

kakavov posip, 

banana 

 

KOSILO Bolonjska omaka , 

špageti, 

parmezan,  

rdeča pesa v  solati 

žitna rezina s sadjem 

Goveja juha z 

zdrobovimi cmoki, 

kuhana govedina, 

pire krompir, špinača, 

mandarina 

 

Jota,  

domači kruh iz krušne 

peči, rižev narastek, 

sadni preliv 

Rižota s puranjim 

mesom in z zelenjavo,  

jogurtova omaka, 

zelena solata,  

kaki vanilija  

 

Cvetačna juha,  

široki rezanci, teletina 

s papriko, korenčkom, 

šampinjoni in z 

melancanami,  

zeljna solata s koruzo 

BREZMESNO 
KOSILO 

Paradižnikova omaka 

s tofujem, 

špageti, 

parmezan 

rdeča pesa v solati 

 

Korenčkova juha z 

zdrobovimi cmoki,  

pire krompir, špinača, 

mandarina 

Jota brez mesa, 

domači kruh iz krušne 

peči, rižev narastek, 

sadni preliv 

Fižolova rižota z 

zelenjavo,  

jogurtova omaka 

zelena solata,  

kaki vanilija 

 

Cvetačna juha,  

široki rezanci s 

papriko, korenčkom, 

šampinjoni in z 

melancanami,  

zeljna solata s koruzo  

POPOLD. 
MALICA 

Jogurt,  

koščki sadja 

Štručka z zeliščnim 

maslom, kakav 

Graham kruh, kisla 

smetana, paprika, čaj 

Rogljič z lešnikovo 

kremo, mleko 

Banana, ananas 

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. 



                                                                                                                   
2.TEDEN (13. 1. 2020–17. 1. 2020) 

 PONEDELJEK 
13. 1. 2020 

TOREK 
14. 1. 2020 

SREDA 
15. 1. 2020 

ČETRTEK 
16. 1. 2020 

PETEK 
17. 1. 2020 

ZAJTRK Pletenka z rozinami, 

bela kava 

Koruzni kruh,  

čičerikin namaz, 

planinski čaj 

Turist kruh,  

umešano jajce, kisla 

kumarica, čaj 

Mlečni močnik  

 

Črni kruh, 

marmelada, mleko 

MALICA Ovseni kruh,  

margarina z omega-3 

maščobnimi kislinami, 

bio med*, kamilični 

čaj 

 

Mleko (ŠM) 

Polnozrnati rogljiček,  

kakav 

Skutin burek,  

planinski čaj 

 

domač jogurt (ŠM) 

 

Turist kruh, mesno 

zelenjavni namaz, 

sadni čaj 

 

 

Turist kruh,  

poltrdi sir,  

zelena paprika,  

lipov čaj 

 

korenje (ŠSZ) 

KOSILO Piščančji zrezek v 

naravni omaki,  

rženi svaljki,  

zelena solata s 

korenjem  

Segedinsko zelje, 

krompir v kosih,  

kivi 

Piščančji dunajski 

zrezek,jogurtova 

omaka  

rizi bizi, zelena solata s 

koruzo,maxi king 

(kosilo po želji 8.a 

razzreda) 

Pašta fižol brez mesa, 

kruh, marmorni kolač, 

kompot 

Gobova juha z 

ajdovo kašo,  

ribji file po tržaško, 

krompirjeva solata, 

mandarina  

BBREZMESNO 
KOSILO 

Juha, sojin polpet   

rženi svaljki,  

zelena solata s 

korenjem 

Segedinsko zelje brez 

mesa z ovsenimi 

kosmiči,  

krompir v kosih,  

kivi 

 Zelenjavni 

zrezek,jogurtova 

omaka,rizi bizi, 

zelena solata s koruzo 

maxi king 

Pašta fižol brez mesa, 

kruh, marmorni kolač, 

kompot 

Gobova juha z 

ajdovo kašo,  

ribji file po tržaško, 

krompirjeva solata, 

mandarina 

POPOLD. 
MALICA 

Čajni rogljiček,  

kakav 

Ajdov kruh z orehi, 

poltrdi sir, paprika, čaj 

Kefir,  

rezina kruha 

Žitna rezina s sadjem, 

čaj 

Koščki sadja,  

rezina kruha 

 
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. 

 



                                                                                                                                                                                      
3.TEDEN (20. 1. 2020–24. 1. 2020) 

 PONEDELJEK 
20. 1. 2020 

TOREK 
21. 1. 2020 

SREDA 
22.1. 2020 

ČETRTEK 
23. 1. 2020 

PETEK 
24. 1. 2020 

ZAJTRK Kajzerica z makom, 

kakav 

Presta,  

sadni čaj 

Turist kruh,  

tunin namaz, olive, 

planinski čaj 

Prosena mlečna kaša, 

rozine 

Žemlja z otrobi,  

tunin namaz, paprika,  

lipov čaj 

MALICA 
 

Kruh s semeni,  

domač ribji namaz,  

kisla kumarica, 

planinski čaj 

Mlečni riž,  

cimetov posip, 

banana 

Polnozrnati francoski 

kruh,  

bio kefir z okusom 

breskve, orehi 

Pariški kruh,  

pašteta brez 

konzervansov, 

paradižnik, čaj 

Sirova štručka,  

čaj 

nehomogenizirano 

pasterizirano mleko 

(ŠM) 

KOSILO Piščančji trakci v 

vrtnarski omaki,  

tri žita,  

 solata, mandarina 

Bučna juha z 

bučničnimi semeni, 

svinjska pečenka,  

pražen krompir,  

kislo zelje* v solati  

Makaronovo meso z 

govejim mesom, 

rdeča pesa v solati, 

žitna rezina 

Ričet, kruh,  

sadni cmoki s 

cimetovimi 

drobtinami 

 

Korenčkova juha,  

puranji file,  

pire krompir,  

grahova omaka,  

zelena solata s koruzo  

BREZMESNO 
KOSILO 

Dušena zelenjava 

narezana na trakce z 

gobicami, 

tri žita,  

solata, mandarina 

Bučna juha z 

bučničnimi semeni, 

zelenjavni zrezek z 

ovsenimi kosmiči, 

pražen krompir, 

kislo zelje* v solati 

Makaroni z lečino 

omako 

rdeča pesa v solati,  

 žitna rezina   

Ričet brez mesa, kruh,  

sadni cmoki s 

cimetovimi 

drobtinami 

 

Korenčkova juha,  

pire krompir,  

grahova omaka, 

zelena solata s koruzo 

in čičeriko 

POPOLD. 
MALICA 

Kruh polnozrnati 

krispy,  

čaj 

Navihanček z 

mareličnim nadevom, 

napitek 

Koščki sadja,  

rezina kruha 

Koruzna bombeta s 

sirom, juice 

Mlečni desert 

 
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. 

 



                                                                                                                                                                                          
4.TEDEN (27. 1. 2020–31.1.2020) 

 PONEDELJEK 
27. 1. 2019 

TOREK 
28. 1. 2019 

SREDA 
29. 1. 2019 

ČETRTEK 
30. 1. 2019 

PETEK 
31. 1. 2019 

 

ZAJTRK 
 
 

Temna bombetka, 

šunka, paradižnik, 

čaj z medom 

Ovseni kruh,  

maslo, med,  

mleko 

Polenta,  

mleko 

Praženec,  

šipkov čaj 

Mlečni zdrob  

MALICA Misliji,  

mleko, banana, 

lešniki  

 

Koruzni kruh,  

domač skutin 

namaz, zelena 

paprika,  

sadni čaj 

 Črni kruh, maslo, 

domača marmelada,  

čaj 

Pecivo s koruzno 

moko,  

domač jogurt, suho 

sadje 

Pariški kruh,  

piščančje prsi v ovitku,  

kisla kumarica,  

lipov čaj 

 

KOSILO 
 

 

Mesno-zelenjavni 

ragu s piščančjim 

mesom, polenta, 

zelena solata z 

radičem  

Bujta repa,  

bio kruh*,  

buhteljni z 

dodatkom 

polnovredne moke 

Gobova juha,  

 file postrvi, kitajsko 

zelje s krompirjem, 

mandarina  

Lečina juha s  

proseno kašo,  

sirovi tortelini v 

smetanovi omaki,  

rdeča pesa v solati 

Čufti v paradižnikovi 

omaki, pire krompir, 

zelena solata,  

sladoled 

1.  

 

BREZMESNO 
KOSILO 

Zelenjavni ragu, 

polenta,  

zelena solata z 

radičem  

Bujta repa brez 

mesa,  

bio kruh*,  

buhteljni z 

dodatkom 

polnovredne moke 

Gobova juha, pečen 

file postrvi kitajsko 

zelje s krompirjem, 

mandarina  

Lečina juha s  

proseno kašo,  

sirovi tortelini v 

smetanovi omaki,  

rdeča pesa v solati 

Sojin polpet  

paradižnikova omaka, 

pire krompir,  

zelena solata, 

sladoled  

 

POPOLD. 
MALICA 

Muffin z bučnicami 

in bučnim oljem, 

čaj 

Banana,  

jabolčni krhlji 

Puding  Keksi iz polnozrnate in 

pirine moke, 

čaj/mleko 

Sirova štručka,  

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. 


