
 
1. 2. 19      M: pirin kruh (G), čokoladni namaz (O), mleko (L), hruška 
                  K: puranji pariški fingersi (G, J), dušen kus-kus z zelenjavo, solatni bife 
2. 2.           M: mlečna pletenica (G, L), sadni smuti  
                  K: / 
4. 2.           M: mlečni zdrob (G, L, BIO mleko**), kakavov posip, rogljiček (G), jabolko 
                  K: vratovina na žaru z ohrovtom, slan krompir** s peteršiljem, solatni bife 
5. 2.           M: koruzni kruh (G), piščančja pašteta, jabolčni sok**, sezonsko sadje 
                  K: ričetova enolončnica-krompir** (G), skutin štrukelj (G, J, L), sadna čežana 
6. 2.           M: pica (G, L), zeliščni čaj, suho sadje 
                  K: piščančje meso v omaki, kuhan riž z drobnjakom, solatni bife 
7. 2.           M: domači rženi kruh** (G), suha salama, sir v kosu (L), BIO paprika, sadni čaj  
                  K: makaronovo meso z zelenjavo (G, J), solatni bife, ananas 
 
8. 2.                           PREŠERNOV DAN – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
 
11. 2.         M: sezamova štručka (G), bela kava (L), suhe marelice 
                  K: krompirjeva** omaka (G), prekajena kuhana šunka, sadni jogurt (L) 
12. 2.         M: (BM) čokoladne kroglice (G), BIO mleko** (L), rogljiček (G), sezonsko sadje 
                  K: (BM) zelenjavna enolončnica, biskvitni kolač z lešniki (G, J, O, L), sok aronije** 
13. 2.         M: BIO sadni jogurt**(L), ovsena bombetka (G) 
                  K: pečeno piščančje meso, mlinci z zabelo (G), dušeno rdečo zelje, solatni bife 
14. 2.         M: domači rženi kruh** (G), med**, BIO maslo (L), sezonsko sadje, zeliščni čaj  
                  K: mesno zelenjavna rižota s parmezanom (L), solatni bife, kivi 
15. 2.         M: hot-dog (G), kečap, jabolčni sok**, sezonsko sadje  
                  K: golaževa enolončnica (krompir**), sladoled z granatnim jabolkom 
 
18. 2. – 22. 2.           ZIMSKE POČITNICE 
 
25. 2.         M: (BM) ovseni kruh (G), topljeni sir (L), orehi (O), zeliščni čaj 
                  K: panirane ribje palčke (G, J, R), pražen krompir**, dušena blitva, pomaranča  
26. 2.         M: mlečni riž (BIO mleko**, L), kakavov posip, sezonsko sadje 
                  K: golaž iz stročjega fižola (boranja) (G), krompirjev** pire (L), pirin krof (G, J, L) 
27. 2.         M: domači rženi kruh** (G), šunka, sir v kosu (L), BIO paprika, jabolčni sok**  
                  K: piščančji paprikaš (G), široki polnozrnati rezanci (G, J),  
                      čokoladni puding (G, L, (BIO mleko**)) 
28. 2.         M: (BM) buhtelj (G, L, J), kakav (L), sezonsko sadje 
                  K: (BM) kmečka krompirjeva** juha, skutini njoki (G, J, L), borovničev kompot 
 
 
Legenda: G – gluten            J – jajca                              JA - jagoda  
                L – laktoza           A – ajda                              GS – gorčično seme  
                O - oreški             R - riba in morski sadeži     Z – zelena (gomolj) 
BM – brezmesni dan 
BIO – ekološko pridelana živila 
** Lokalno pridelana živila. 
Solatni bife vsebuje štiri različne vrste solat. 
 
Pri sestavi jedilnika smo upoštevali tudi želje učencev. 
Jedilnik za malico sestavila in zapisala: Karolina Kumprej Pečečnik, organizatorka šolske prehrane. 
Jedilnik za kosilo sestavila in zapisala: Franja Gosnik, vodja šolske kuhinje. 
Zaradi objektivnih razlogov je možna sprememba jedilnika. 
VODA je otrokom dosegljiva pri vseh obrokih. 
 

 

 


