
OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
JEDILNIKI ZA OKTOBER  2021                                                                                       

                              
1. TEDEN (4. 10. 2021–8. 10. 2021) 

 PONEDELJEK 
4. 10. 2021 

TOREK 
5. 10. 2021 

SREDA 
6. 10. 2021 

ČETRTEK 
7. 10. 2021 

PETEK 
8. 10. 2021 

ZAJTRK 
 
 

Koruzni kosmiči,  
mleko 

Grahamov kruh, 
piščančje prsi v 

ovitku, 
paradižnik, 
sadni čaj 

Turist kruh, umešano jajce, 
kisla kumara, planinski čaj 

Eko prosena kaša*, 
kakavov posip 

Sirova štručka, čaj 

MALICA Domač mešani rženi 
kruh iz krušne peči,  
domač ribji namaz,  

rdeča paprika,  
pomarančni juice 

Kruh s semeni,  
domač 

navaden jogurt,  
eko maline* 

 
Orehi (ŠSZ) 

Grahamov kruh, 
 čokoladno lešnikov namaz, 

čaj, bio jabolko* 
 

Bio mleko* (ŠM) 

Pica,  
limonada 

 
Češnjev paradižnik 

(ŠSZ) 

Musliji brez 
dodanega sladkorja, 
bio mleko*, banana,  
čokoladne kapljice 
(malica po izboru  

9. a-razreda) 
KOSILO 

 
 

Špageti s polivko iz 
piščančjega mesa, 

parmezan,  
ekološka rdeča pesa v 

solati*, hruška 

Ričet,  
mešani rženi 

kruh, 
palačinke z 
marmelado 

Korenčkova juha z zeleno,  
rižota brez mesa s  

hokaido bučo,  
čičeriko in kurkumo, 

 jogurtov preliv,  
eko zelena solata* 

Paradižnikova juha z 
zvezdicami,  
ribji polpet, 

krompirjeva solata,  
grozdje 

Goveji golaž, 
polenta, zelena 

solata, žitna rezina z 
90 % sadnim deležem  

 
 

BREZMESNO 
KOSILO 

Špageti s 
paradižnikovo omako 
in baziliko, parmezan,  
ekološka rdeča pesa v 

solati*, hruška 

Ričet brez mesa, 
mešani rženi 

kruh, 
palačinke z 
marmelado 

 

Korenčkova juha z zeleno,  
rižota brez mesa s hokaido 
bučo, čičeriko in kurkumo, 

 jogurtov preliv,  
eko zelena solata* 

Paradižnikova juha z 
zvezdicami,  
ribji polpet, 

krompirjeva solata,  
grozdje 

Gobova omaka s 
porom, polenta, 

zelena solata, žitna 
rezina z 90 % sadnim 

deležem 

POPOLD. 
MALICA 

Sadni smuthie,  
grisine 

Sezonsko sadje Turist kruh, mozzarella, 
paprika, juice 

Orehov rogljiček, 
mleko 

Kruh, suho sadje, čaj 

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. 
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 (11. 10. 2021-15. 10. 2021) 
 PONEDELJEK 

11. 10. 2021 
TOREK 

12. 10. 2021 
SREDA 

13. 10. 2021 
ČETRTEK 
14. 10. 2021 

PETEK 
15. 10. 2021 

ZAJTRK Polenta,  
mleko 

Mlečni zdrob,  
kakavov posip, 

jabolčni krhlji  

Turist kruh,  
zelenjavni namaz, 

paprika, čaj 

Ovsena bombetka, 
kakav 

Palačinka, 
marmelada, čaj 

MALICA Orehov rogljiček,  
čaj 

 
Bio mleko* (ŠM) 

Kruh s semeni, 
piščančja pašteta brez 

aditivov in 
konzervansov, 

kumara, breskov čaj, 
jabolko  

Sirova štručka, 
žitna kava 

 
Paprika (ŠSZ) 

 

Domač mešani rženi 
kruh iz krušne peči,  

ribji namaz, paradižnik, 
planinski čaj, jabolko  

Mlečni riž z ovsenimi 
kosmiči, 

cimetov/čokoladni 
posip, banana 

MESNO 
KOSILO 

Čevapčiči,  
pražen krompir, ajvar, 

čebula, zelena 
solata, juice 

(kosilo po izboru  
9. a-razreda) 

Lečina juha, tortelini, 
sirova omaka, zelena 

solata/solata iz 
čičerike, fižola in 

koruze 

Minjon juha, 
popečeni piščančji 

trakci, vrtnarska 
omaka z grahom,  
tri vrste žit, rdeča 

pesa v solati    

Puranja obara z 
vodnimi žličniki,  

črni kruh,  
bio buhteljni* 

Čufti, pire krompir, 
zelena solata, 

sladoled 

BREZMESNO 
KOSILO 

Popečen tofu,  
pražen krompir, ajvar, 

čebula, zelena 
solata, juice 

 

Lečina juha, tortelini, 
sirova omaka, zelena 

solata/solata iz 
čičerike, fižola in 

koruze 

Minjon juha, 
opečene gobe, 

vrtnarska omaka z 
grahom,  

tri vrste žit,  
rdeča pesa v solati    

Zelenjavna 
enolončnica s sojinimi 

koščki z vodnimi žličniki, 
črni kruh, bio buhteljni* 

Čufti iz čičerike in leče 
v paradižnikovi omaki, 

pire krompir, zelena 
solata, sladoled 

POPOLD. 
MALICA 

Polnozrnati keksi, 
juice 

Banana,  
oreščki 

Puding  Kompot, polnozrnati 
prepečenec 

Sezonsko sadje,  
grisini 

 
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 (18. 10. 2021-22. 10. 2021) 

 PONEDELJEK 
18. 10. 2021 

TOREK 
19. 10. 2021 

SREDA 
20. 10. 2021 

ČETRTEK 
21. 9. 2021 

PETEK 
22. 10. 2021 

ZAJTRK Črni kruh, šunka, 
paprika, čaj 

Misliji brez dodanega 
sladkorja,  

mleko 

Mlečni močnik, 
cimetov/čokoladni 

posip, rozine 

Koruzni kruh,  
trdo kuhano jajce,  

ajvar, čaj 
 

Črni kruh, marmelada, 
margarina z omega-3 
maščobnimi kislinami, 

kamilični čaj 
MALICA Bio zdrob* na bio 

mleku*, banana  
 

Lešniki (ŠSZ) 

Ovseni kruh, 
mozzarella,  

češnjev paradižnik, 
olive, 

planinski čaj 

Temna žemlja, 
piščančje prsi v 
ovitku, paprika, 

sadni čaj 
Mandarina (ŠSZ) 

Domač rženi mešani 
kruh iz krušne peči, 

maslo, domači med,  
bio mleko*, jabolko 

Makova pletenka, 
čaj, jabolko 

 
Bio jogurt* (ŠM) 

MESNO 
KOSILO 

Bučna juha,  
pečen piščanec, 

mlinci,  
ajdova kaša,  

zelena solata s 
korenjem 

Bograč, kruh, 
marmorni kolač 

Domača gobova 
juha, rižota s 
kozicami in z 

grahom, parmezan,  
češnjev paradižnik, 

zelena solata 

Popečen puranji file, 
pečen krompir z 

rožmarinom, solata iz 
bučk, rdeče paprike in 
koruze, zeljna solata, 

pomarančni juice 

Makaronovo meso, 
rdeča pesa v solati, 

čokoladne 
napolitanke  

BREZMESNO 
KOSILO 

Bučna juha,  
popečen sir, mlinci,  

ajdova kaša,  
zelena solata s 

korenjem 

Bograč brez mesa s 
sojinimi koščki, kruh, 

marmorni kolač 

Domača gobova 
juha, rižota s 
kozicami in z 

grahom, parmezan,  
češnjev paradižnik, 

zelena solata 

Popečene gobice, 
pečen krompir z 

rožmarinom, solata iz 
eko bučk*, rdeče 
paprike in koruze,  

zeljna solata, 
pomarančni juice 

Testenine v 
paradižnikovi omaki s 
koščki mladega sira, 
rdeča pesa v solati, 

čokoladne 
napolitanke 

POPOLD. 
MALICA 

Sadje,  
kruh 

Mlečna banana, 
mleko 

Sadni jogurt brez 
dodanega sladkorja 

Črni kruh, poltrdi sir, 
paradižnik, čaj 

Mandarina 

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 


