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3. TEDEN (12. 10. 2020-16. 10. 2020) 

 PONEDELJEK 
12. 10. 2020 

TOREK 
13. 10. 2020 

SREDA 
14. 10. 2020 

ČETRTEK 
15. 10. 2020 

PETEK 
16. 10. 2020 

ZAJTRK Turist kruh,  

tunin namaz, 

paradižnik, šipkov čaj 

Polenta,  

mleko 

Cornflakes, 

jogurt/mleko 

Polbeli kruh, 

hrenovka, ajvar, čaj 

Črni kruh, mozzarella, 

paprika, čaj 

MALICA Bio kvašene blazinice 

z makovim posipom*,  

kakav 

Ovseni kruh,  

kokošja pašteta brez 

aditivov in 

konzervansov,  

sveža kumara,  

smoothie  

Kraljeva štručka fit,  

sadni čaj 

 

 

Domači jogurt (ŠM) 

 

Mlečni riž na 

domačem mleku, 

cimetov posip, 

banana, lešniki 

Domači rženi mešani 

kruh iz krušne peči,  

maslo, marmelada, 

kamilični čaj 

 

Bio mleko* (ŠM) 

KOSILO Maroške puranje 

kroglice,  

tri žita z zelenjavo,  

zeljna solata, 

pomarančni 

 juice  

Paradižnikova juha, 

pleskavica,  

pražen krompir,  

zelena solata s 

porom, hruška 

Zelenjavna 

enolončnica s  

piščančjim mesom in 

z žličniki, bio kruh*,  

prosena kaša s suhimi 

slivami 

Pečenka,  

pire krompir,  

špinača,  
žitna rezina s sadjem 

 

Minjon juha,  

testenine metuljčki, 

ribja omaka s 

paradižnikom in z 

baziliko, zelena solata 

s fižolom 

BREZMESNO 
KOSILO 

Čičerikin polpet,  

tri žita z zelenjavo,  

zeljna solata, 

pomarančni juice  

Paradižnikova juha,  

zelenjavni polpet, 

pražen krompir,  

zelena solata s 

porom, hruška 

Zelenjavna 

enolončnica s 

stročjim fižolom in z 

žličniki, bio kruh*, 

prosena kaša s suhimi 

slivami  

Tofu,  

pire krompir,  

špinača,  

žitna rezina s sadjem 

 

Minjon juha,  

testenine metuljčki, 

ribja omaka s 

paradižnikom in z 

baziliko, zelena solata 

POPOLD. 
MALICA 

Koščki sadja,  

rezina kruha 

Navihanček z 

mareličnim nadevom, 

čaj 

Ovseni kruh,  

poltrdi sir, paprika,  

čaj  

Sezonsko sadje Ajdov kruh z orehi, 

grozdje 

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

ŠM – 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 OKTOBER 2020 

                                                                                                                                                                                                  
4. TEDEN (19. 10. 2020–23. 10. 2020) 

 PONEDELJEK 
19. 10. 2020 

TOREK 
20. 10. 2020 

SREDA 
21. 10. 2020 

ČETRTEK 
22. 10. 2020 

PETEK 
23. 10. 2020 

ZAJTRK 
 
 

Mlečni riž,  

čokoladni posip 

Sirova štručka,  

čaj 

Koruzni kruh, 

 jogurt 

Turist kruh, šunka, 

paradižnik,  

sadni čaj 

Temna žemlja, 

umešano jajce,  

kisla kumarica, 

planinski čaj 

MALICA Črni kruh,  

ribji namaz, 

paprika,  

planinski čaj 

Čokoladni žepek,  

bio mleko* 

 

Hot dog z eko govejo 

hrenovko*, gorčica, 

paradižnik, sadni čaj 

Mlečna banana,  

kakav 

 

Pisani kruh,  

domač navadni 

jogurt, sadje,  

indijski oreščki 

KOSILO 
 

 

Krompirjeva 

enolončnica s 

puranjim mesom, 

domač rženi 

mešani kruh iz 

krušne peči,  

jabolčni zavitek  

Goveja juha z  

ribano kašo,  

kuhana govedina, 

pražen krompir,  

sladko zelje 

Fižolova juha,  

koruzni svaljki,  

omaka z gorgonzolo,  

bio zelena solata*, 

sadje 

Brokolijeva juha,  

dušen riž s piščančjim 

mesom in koruzo,  

rdeča pesa v solati 

Špageti,  

bolonjska omaka, 

parmezan, 

zelena solata s koruzo, 

sladoled 

BREZMESNO 
KOSILO 

Krompirjeva  

enolončnica z lečo 

in s sojinimi kosmiči, 

domač rženi 

mešani kruh iz 

krušne peči,  

jabolčni zavitek 

Zelenjavna juha,  

sirov polpet, 

pražen  krompir, 

sladko zelje 

Fižolova juha,  

koruzni svaljki,  

omaka z gorgonzolo,  

bio zelena solata*, 

sadje 

Brokolijeva juha, 

 riž z zelenjavo in 

gobami,  

rdeča pesa v solati 

Testenine s 

paradižnikovo omako, 

parmezan, 

zelena solata s koruzo, 

sladoled 

POPOLD. 
MALICA 

Slano pecivo,  

pomarančni juice 

Jogurt,  

suho sadje 

Kvašeni makov 

zavitek, čaj 

Kruh, topljeni sir, 

paprika, čaj 

Keksi iz polnozrnate in 

pirine moke, juice 

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

ŠM – 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. 


