
 

              JEDILNIK NOVEMBER 2022

7. 11. – 11. 11. 2022

DAN MALICA KOSILO

PONEDELJEK
7. 11.

rženi kruh
maslo

marmelada (Kmetija Skok)
metin čaj

zelenjavni golaž
pire krompir
zelena solata

TOREK
8. 11.

mlečni koruzni močnik*
čokoladni posip

mleko*
kaki vanilija

goveje meso v omaki 
kruhov cmok

zeljna solata s fižolom

SREDA
9. 11.

ovseni kruh
tunin namaz

rezine paprike
otroški čaj

bograč
skutin kolač
100 % sok

ČETRTEK
10. 11.

pirina pletenka
sadni kefir*

jabolko (Sadjarstvo-vinogradništvo
Vdovič)

bučna juha
makaronovo meso s svinjino

zelena solata

PETEK
11. 11.

bombetka
piščančja klobasa
rezine paradižnika

voda, rezine limone

pečen piščanec
mlinci

rdeče zelje

Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani šole pod rubriko Jedilnik in na oglasni deski šole.
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika.
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo 
Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda.   

  ŽELIMO VAM DOBER TEK! 



              JEDILNIK NOVEMBER 2022

14. 11. – 18. 11. 2022

DAN MALICA KOSILO

PONEDELJEK
14. 11.

zrnata štručka
rezine sira
list solate

čaj šipek hibiskus

korenčkova juha
puranje meso po dunajsko

ameriška zeljna solata

TOREK
15. 11.

čokoladni muesli
naravni jogurt*

naravni jogurt*
mandarine

pečena svinjska ribica 
pečenkina omaka
pražen krompir

rdeča pesa

SREDA
16. 11.

črni kruh
mesni namaz
kisle kumarice
planinski čaj

špageti po bolonjsko z mleto
svežo ribo
parmezan

zelena solata

ČETRTEK
17. 11.

pica polžek
voda, rezine limone

zelenjavna obara z žličniki
palačinke

domači jagodni kompot

PETEK
18. 11.

kruh iz krušne peči Lešnik
maslo* (Mlekarna Krepko)
med (Čebelarstvo Točaj)

mleko* (Mlekarna Krepko)
jabolko (Sadjarstvo-

vinogradništvo Vdovič)

IN

mlečni kruh
100 % sok

DAN SLOVENSKE HRANE

matevž
bujta repa
pečenice

Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani šole pod rubriko Jedilnik in na oglasni deski šole.
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika.
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo 
Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda.   

  ŽELIMO VAM DOBER TEK! 
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21. 11. – 25. 11. 2022

DAN MALICA KOSILO

PONEDELJEK
21. 11.

pirin kruh
pašteta Argeta
rezine paprike

šipkov čaj

kremna omaka s šampinjoni
svaljki

zelena solata

TOREK
22. 11.

koruzni kosmiči
sadni pinjenec

jabolko (Sadjarstvo-vinogradništvo
Vdovič)

mesne kroglice v paradižnikovi omaki
pire krompir

zelen in rdeč radič v solati

SREDA
23. 11.

kruh s semeni
mlečni namaz z zelišči

češnjev paradižnik
otroški čaj

jota s kislim zeljem in svinjino
jagodni cmoki

100 % sok 

ČETRTEK
24. 11.

mlečna banana
kakav*

mleko*
hruška

zelenjavno mesna pečenka iz
perutninskega mesa

pečenkina omaka
3 žita  v prilogi

rdeča pesa

PETEK
25. 11.

črna žemlja
šunka

kisle kumarice
voda, rezine limone

cvetačna juha
ocvrt ribji file

testeninska solata

Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani šole pod rubriko Jedilnik in na oglasni deski šole.
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika.
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo 
Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda.   

  ŽELIMO VAM DOBER TEK! 



              JEDILNIK NOVEMBER 2022

28. 11. – 2. 12. 2022

DAN MALICA KOSILO

PONEDELJEK
28. 11.

sezamova bombeta
pleskavica
list solate

majoneza, kečap
limonada

(malica po izboru 7. c razreda)

štajerska kisla juha 
mafin 

100 % sok

TOREK
29. 11.

mlečni riž*
čokoladni posip

kaki vanilija

brokolijeva juha
mesni kaneloni

krompirjeva solata

SREDA
30. 11.

graham kruh
lososov namaz
rezine paprike

čaj šipek hibiskus

sirovi tortelini
paradižnikova omaka

zelena solata
(kosilo po izboru 7. c razreda)

ČETRTEK
1. 12.

temni navihanček čokolada lešnik
planinski čaj

banana

mleko 2 dcl

goveji golaž
polenta

kitajsko zelje v solati z rdečo papriko

PETEK
2. 12.

rženi kruh
maslo*

nastrgan korenček
metin čaj

puranje meso v smetanovi omaki
polširoki rezanci

zelena solata

Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani šole pod rubriko Jedilnik in na oglasni deski šole.
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika.
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo 
Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda.   

  ŽELIMO VAM DOBER TEK! 
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