
JEDILNIK  MAREC  2021              

ZAJTRK:  0,51 EUR            KOSILO 1.R.: 2,15 EUR              
MALICA: 0,80 EUR        KOSILO 2 – 5.R: 2,46 EUR             

MALICA PB: 0,51 EUR     KOSILO 6. – 9.R: 2,63 EUR         

 ZAJTRK MALICA KOSILO POP. MALICA 

PONEDELJEK 
1. 3. 2021 

Ržen kruh, maslo, 
marmelada, rezine jabolk, 
planinski čaj  

Sirova štručka, žitna bela 
kava, ananas 

Zdrobova juha s korenčkom, 
polnozrnati špageti s haše 
omako z lokalnim mesom*, 
riban sir, zelena solata 

Koruzni kruh, tunina 
pašteta, rdeča 
paprika 

TOREK 
2. 3. 2021 

Ovsen kruh, kuhan pršut, 
kisle kumarice, otroški čaj 

Kruhov rogljič, sadni čaj, 
mandarina 
 

Pasulj s suhim mesom, 
polnozrnat kruh, palačinke s 
čokolado, nesladkan mešan 
kompot 

Graham kruh, 
mocarela, paradižnik. 
čaj 

»ŠOLSKO MLEKO« 
navadni jogurt* 

SREDA 
3. 3. 2021 

Mlečna prosena kaša, posip 
mleti orehi, suho sadje 

Polnozrnata žemlja, puranja 
prsa v ovitku, rezine svežih 
kumar, lipov čaj 
 

Cvetačna juha s proseno 
kašo, špinačni tortelini s 
paradižnikovo omako, 
kitajsko zelje v solati 

Makovka, hruška, čaj 

ČETRTEK 
4. 3. 2021 

Bio kakavovo pecivo**, 
domače mleko*, sadje 

Črni kruh, mlečni namaz, 
sadni čaj 

Zelenjavna juha, piščančji 
paprikaš, dušen riž, rdeča 
pesa v solati 
 

Ovseni keksi, 
sezonsko sadje 

» ŠOLSKO SADJE IN 
ZELENJAVA« 

korenje 

PETEK 
5. 3.  2021 

Pirin kruh, sadna skuta Francoski rogljiček z 
marmelado, mleko, kaki 

Sojini polpeti, pire krompir, 
grah v omaki, zelena solata 

Slanik, sadni krožnik 

 

 ZAJTRK MALICA KOSILO POP. MALICA 

PONEDELJEK 
8. 3. 2021 

Ržen kruh, ribji namaz, kisle 
kumarice, sadni čaj z limono 

Orehov polž, mandarina, 
otroški čaj 

Brokolijeva juha, rižota »tri 
žita« s puranom in 
zelenjavo, zeljnata solata s 
čičeriko 

Kraljeva fit štručka, 
ananas 

» ŠOLSKO MLEKO« 
mleko lokalne pridelave* 

TOREK 
9. 3. 2021 

Črn kruh, maslo, 
marmelada, rezine jabolk, 
mleko 

Hot dog štručka, hrenovka*, 
namaz s papriko, sadni čaj 

Krompirjev golaž z lokalnim 
mesom*, črn kruh, domače 
jogurtovo pecivo s sadjem, 
manj sladka limonada 

Polnozrnat kruh, 
domača suha salama, 
kisle kumarice, čaj 

SREDA 
10. 3. 2021 

Ovsen kruh, pečena jajčka, 
zelenjava, sadni čaj 

Kosmiči, domače mleko*, 
banana 

Pečena piščančja kračka, 
dušeno rdeče zelje*, mlinci, 
razredčen 100% sadni sok 

Temna borovničeva 
palčka, čaj 
 

ČETRTEK 
11. 3. 2021 

Mlečni usukanec, rezine 
jabolk* 

Ajdov kruh, kisla smetana, 
zeliščni čaj z medom in 
limono 

Kolerabna juha s kroglicami, 
pečeni rezanci s skuto, 
zelena solata s korenjem 

Kislo mleko, makova 
štručka, korenček* 

» ŠOLSKO SADJE IN 
ZELENJAVA«  

jabolko 

PETEK 
12. 3. 2021 

Polnozrnat kruh, mlečni 
namaz, zelenjava, zeliščni 
čaj  

Pletenka s sezamom, 
kakav*, jabolko 

File morskega lista v koruzni 
moki, maslen krompir s 
peteršiljem, rdeča pesa v 
solati 
 

Riževi vaflji, sadni 
krožnik 

 



 

 

 

* živilo lokalne pridelave          ** živilo ekološke pridelave 

V primeru objektivnih razlogov si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. Obroki lahko vsebujejo alergene 
iz priloge II Uredbe 1169/2011/EU. Katalog jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole.  

Veronika Škedelj, organizatorka šolske prehrane 

 ZAJTRK MALICA KOSILO POP. MALICA 

PONEDELJEK 
15. 3. 2021 

Bio polnozrnata štručka, 
puranja šunka, kisle 
kumarice, sadni čaj 

Bio kruhov rogljič**, sadni 
jogurt lokalne pridelave*, 
orehi 
 

Česnova juha z ovsenimi 
kosmiči, telečji ragu, kuskus, 
endivija s krompirjem 

Bio skutin 
sonček**, 
jabolko* 

TOREK 
16. 3. 2021 

Koruzni kruh, domač ribji 
namaz s koruzo, korenje, čaj 

Polnozrnat rogljiček z 
marmelado, sadni čaj, 
hruška 

Bučna juha, rženi njoki v 
smetanovi omaki, kitajsko 
zelje v solati 

Polnozrnat kruh, 
čokoladni namaz,  
mandarina, čaj 

»ŠOLSKO MLEKO« 
bio mleko** 

SREDA 
17. 3. 2021 

Mlečni riž na domačem 
mleku*, posip mleti lešniki, 
sadje 

Domač črn kruh*, skutni 
namaz z zelišči, sveža 
zelenjava, otroški čaj 

Piščančji trakci v zelenjavni 
omaki, krompirjevi ocvrtki, 
zelena solata 

Ajdova bombeta z 
orehi, korenček 

ČETRTEK 
18. 3. 2021 
 
 
 

Ržen kruh, trikotni sirček, 
paradižnik, planinski čaj z 
limono 
 

Bio pirin zdrob**  na 
domačem mleku*, čokoladni 
posip, voda 

Pečenica*, dušeno kislo 
zelje*, ajdovi žganci, hruška* 

Pirina žemlja, 
koščki tune, 
koruza, voda z 
limono » ŠOLSKO SADJE IN 

ZELENJAVA« 
mešano suho sadje* 

PETEK 
19. 3. 2021  

Črn kruh, maslo, med, 
jabolko, mleko 

Polnozrnata žemlja, rezina 
sira, solata, bezgov čaj z 
medom in limono 

Zelenjavna enolončnica s 
stročnicami, graham kruh, 
biskvitni kolač z lešniki, 
razredčen 100% sadni sok* 

Grisini z olivnim 
oljem, sadno –
zelenjavni krožnik, 
čaj 

 ZAJTRK MALICA KOSILO POP. MALICA 

PONEDELJEK 
22. 3. 2021 

Polnozrnata žemlja, koščki 
tune , koruza, čaj 

Temna borovničeva palčka, 
grozdje, voda 

Goveji golaž*, koruzna 
polenta, zelena solata 

Navadni jogurt 
lokalne 
pridelave*, 
polnozrnat 
prepečenec, 
korenček 

» ŠOLSKO MLEKO« 
mleko lokalne pridelave 

TOREK 
23. 3. 2021 

Maslena štručka, žitna bela 
kava, rezine hruške* 

Sendvič s sirom, rezine 
sveže paprike, medena 
limonada 

Gobova juha z bio ajdovo 
kašo**, krompirjeva musaka z 
lokalnim mesom*, rdeča pesa 

Sadna kupa, 
smetana po želji 

SREDA 
24. 3. 2021 

Graham kruh, šunkarica, 
olive, zeliščni čaj z limono in 
medom 

Domač črn kruh*, tunin 
namaz, koruza, sadni čaj 

Ričet s klobaso, črn kruh, 
jabolčni zavitek, voda z 
limono 

Temna sirova 
štručka, 
pomaranča, čaj 

ČETRTEK 
25. 3. 2021 

Polnozrnat kruh, kisla 
smetana, korenje, orehi, 
sadni čaj 

Pizza**,  sadni napitek 
(100% sadni sirup) 

Goveja juha z zakuho, kuhana 
govedina, špinača, pire 
krompir 

Črn kruh, sadna 
skuta brez 
dodanega 
sladkorja in barvil 

» ŠOLSKO SADJE IN 
ZELENJAVA« 

Jabolko* 

PETEK 
26. 3. 2021 

Bio sezamova pletenka**, 
kakav na domačem mleku*, 
sadje 

Bombeta s sončničnimi 
semeni, kuhano jajce, 
redkvica, planinski čaj 

Peresniki s tunino omako, 
zelena solata, grozdje 

Bio kakavova 
bombeta**, sadni 
krožnik 


