
 

 

OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
JEDILNIKI ZA SEPTEMBER  2020                                                                                       

   
3. TEDEN (14. 9. 2020–18. 9. 2020) 

 PONEDELJEK 
14. 9. 2020 

TOREK 
15. 9. 2020 

SREDA 
16. 9. 2020 

ČETRTEK 
17. 9. 2020 

PETEK 
18. 9. 2020 

ZAJTRK 
 
 

Kruh z ovsenimi kosmiči, 

maslo, marmelada,  

čaj z okusom breskve 

Koruzni kruh, 

topljeni sir, paprika, 

bela kava 

Mlečni močnik z 

dodatkom polnovredne 

moke, čokoladni posip 

Turist kruh,  

jajčna omleta, 

paradižnik, 

planinski čaj 

Bombetka s posipom, 

čokoladno mleko 

MALICA Pletenka,  

jogurt 

Ovseni kruh, 

 maslo, eko med*  

 

Mleko (ŠM) 

Domači rženi mešani 

kruh iz krušne peči, 

kokošja pašteta brez 

konzervansov,  

sveža kumara,  

eko korenje* (ŠSZ),  

voda s koščki limone 

Misliji,  

bio mleko*, lešniki, 

banana 

Polnozrnati kruh,  

sir,  

rdeča paprika,  

voda z bio limono* 

 

orehi (ŠSZ) 

KOSILO 
 

 

Gobova kremna juha, 

pečen file 

 svežega lososa, 

krompirjeva solata,  

mlečna rezina s 

čokolado in z lešniki  

Puranji dunajski 

zrezek, rizi bizi,  

paradižnikova 

solata s 

kumaricami,  

eko slive*  

Mesno zelenjavna 

enolončnica s teletino,  

domač mešani rženi kruh 

iz krušne peči,  

eko buhteljni*  

z marmelado 

Junčji trakci v 

grahovi omaki, 

zdrobov cmok,  

zelena solata,  

eko grozdje 

Piščančji file,  

naravna omaka,  

njoki,  

zelena solata s 

čičeriko, 100 % sadni 

sok razredčen z vodo 

BREZMESNO 
KOSILO 

Sojin polpet, 

 rizi bizi,  

kumarična solata z 

jogurtom/ 

paradižnikova solata,  

sezonsko sadje 

Bučkina kremna 

juha z amarantom, 

pečen file 

morskega lista, 

krompirjeva solata,  

eko grozdje 

Fižolova enolončnica  

brez mesa,  

domač mešani rženi kruh 

iz krušne peči,  

domači buhteljni  

z dodatkom  

polnovredne moke 

Paradižnikova juha 

z zvezdicami,  

gobice v grahovi 

omaki,  

zdrobov cmok,  

zelena solata 

Cvetačna juha, 

 popečen sir,  

pečen krompir,  

zelena solata s 

čičeriko 

POPOLD. 
MALICA 

Koruzni kruhki crispy, 

mleko 

Kruh, sir, paprika, 

čaj 

Prepečenec,  

jogurt 

Francoski rogljiček 

z lešnikovo kremo, 

čaj 

Čajni keksi,  

mleko 

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

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. 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f1t4AfO8ODzN2M&tbnid=bSRStAKo0lvuYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://narodnilek.com/2013/05/27/zasto-je-grozdje-zdravo-u-ljudskoj-ishranu/&ei=2XToU7qHJYiy0QXwxIDQDQ&bvm=bv.72676100,d.bGQ&psig=AFQjCNFBJqUymA8ool000lE3BIS3UVEv3g&ust=1407829585976724


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 (21. 9. 2020-25. 9. 2020) 

 PONEDELJEK 
21. 9. 2020 

TOREK 
22. 9. 2020 

SREDA 
23. 9. 2020 

ČETRTEK 
24. 9. 2020 

PETEK 
25. 9. 2020 

ZAJTRK Polbeli kruh,  

lososov  namaz,  

rezina paprike,  

lipov čaj 

Mešan kruh, med, 

mleko 

Ovseni kruh,  

mlečni namaz, 

korenček,  

sadni čaj 

Mlečni zdrob,  

kakavov posip 

Grahamova žemljica, 

prešana šunka, 

paradižnik,  

planinski čaj 

MALICA Polnozrnati kruh, 

mlečni namaz, 

zelena/rdeča 

paprika, bela kava 

 

Mešani rženi kruh iz 

krušne peči,  

piščančje prsi v ovitku, 

sveže kumare,  

voda z bio limono* 

bio kefir* (ŠM) 

Bio ovsena 

bombetka*,  

domač navaden 

jogurt,  

banana 

Polbeli kruh,  

domač tunin namaz, 

paprika,  

voda z bio pomarančo 

Mlečni desert,  

Hruška 

 

Lešniki (ŠSZ) 

MESNO 
KOSILO 

Telečji paprikaš,  

eko polnozrnati 

polširoki rezanci*, 

zelena solata s 

korenčkom  

 

Lečina juha,  

zelenjavni polpeti, 

krompirjeva solata, 

hruška 

Puranji zrezek v 

naravni omaki,  

kruhov cmok,  

vitaminska solata, 

žitna rezina s sadjem 

Enolončnica s stročjim 

fižolom, z mesom in s 

krompirjem, turist kruh, 

domača skutina 

gibanica 

Korenčkova juha, 

pečenka,  

zeljne krpice,  

slive 

BREZMESNO 
KOSILO 

Paprika v smetanovi 

omaki,  

eko polnozrnati 

polširoki rezanci,  

zelena solata s 

korenčkom  

Gobova juha,  

sirovi polpeti, 

krompirjeva solata/ 

ajdova kaša s papriko 

in paradižnikom, 

lubenica 

Kruhov cmok, 

dušena zelenjava s 

tofujem, 

vitaminska solata, 

žitna rezina s sadjem 

Enolončnica s stročjim 

fižolom in s krompirjem, 

brez mesa, turist kruh, 

domača skutina 

gibanica 

Korenčkova juha,  

sojin polpet,  

zeljne krpice,  

slive 

POPOLD. 
MALICA 

Jogurt,  

koščki sadja 

Koruzna bombeta s 

sirom in bučnimi 

semeni, kakav 

Sezonsko sadje,  

rezina kruha 

Puding  Smoothie,  

slane palčke 

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. 


