
  

 

OPOMBA:  Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   

 

Obroki lahko vsebujejo alergene iz uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo, so navedene v Katalogu (priloga 

jedilnika), objavljenem na oglasni deski.  

 

                                      JEDILNIK: 04. 10.– 08. 10. 2021 
PŠ Krašnja 

 

OBROKI PONEDELJEK, 4. 10. TOREK, 5. 10. SREDA, 6. 10. ČETRTEK, 7. 10. 
 

PETEK, 8. 10. 
 

Zajtrk 

Koruzni kosmiči, mleko, 

banana 

Polnozrnat kruh, kuhan 

pršut, sveža paprika, 

bela kava 

Pletenka z makovim 

posipom, kakav 

Polbel kruh*, sirni 

namaz, zeliščni čaj 

Ržen kruh* maslo, 

marmelada,  sadni čaj z 

limono  

Dop. 
malica 

Štručka s šunko in 

sirom, ringlo, razredčen 

sok 100% jabolčni sok 

 

Čokoladni navihanček,  

čaj, jabolko  

ŠS: bio mleko  

Polnozrnat kruh, 

pašteta argeta, zeliščni 

čaj z limono, 

paradižnik češnjevec 

Lepinja, mortadela, list 

zelene solate, 

razredčen 100% 

pomarančni sok 

Pirino pecivo s sirom*,  

sadni tekoči jogurt, 

grozdje 

Kosilo 

Svinjski zrezek v 

čebulni omaki, ajdova 

kaša, zeljnata solata s 

fižolom  

Štefani pečenka, pražen 

krompir, zelena solata z 

bučnim oljem 

Piščančji trakci v 

smetanovi omaki, 

njoki, mešana sezonska 

solata 

Špinačna kremna juha,  

lepinja s pleskavico, 

rezina sira, list solate, 

rezina paradižnika, 

čebula, ajvar, limonada 

 

Zelenjavna bistra juha, 

testenine svedrčki z 

rdečo tunino omako, 

solata endivija z radičem 

Pop. 
malica 

Naravni grški jogurt, 

hruška 

Kamutova štručka*, 

grozdje 

Slanik, slive Maslen piškot, kaki Pletena štručka, jabolko 



  

 

OPOMBA:  Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   

 

Obroki lahko vsebujejo alergene iz uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo, so navedene v Katalogu (priloga 

jedilnika), objavljenem na oglasni deski.  

 

 
JEDILNIK: 11. 10.– 15. 10. 2021 

PŠ Krašnja 
 

OBROKI PONEDELJEK, 11. 10. TOREK, 12. 10. SREDA, 13. 10. ČETRTEK, 14. 10. 
 

PETEK, 15. 10. 
 

Zajtrk 

Črni kruh, čokoladno 

lešnikov namaz , bela 

kava  

Črna žemlja, puranja 

šunka, kisle kumarice, 

čaj z limono in medom 

Koruzni kosmiči, mleko Umešana jajčka, črna 

žemljica, zeliščni čaj 

Ovsen kruh*, kisla 

smetana, čaj z limono 

Dop. 
malica 

Ajdov kruh z orehi, sirni 

namaz, smoothie Fructal 

sok (250ml) 

Grški jogurt, kamutova 

štručka*  

ŠS: jabolko 

Pizza*, razredčen 100% 

sok, ringlo 

Polnozrnat kruh, 

čokoladni namaz, 

vanili kaki, 

ŠS: bio mleko  

Sadni kefir s kosmiči, 

boboli, oreščki 

Kosilo 

Goveja juha s fritati, 

kuhana govedina,  

zelenjavni pire (krompir, 

koleraba, rumeno 

korenje), kitajsko zelje v 

solati 

Boranja, kruh, 

marelični cmoki z 

drobtinami, čaj 

Sočna ričota s puranjim 

mesom in sezonsko 

zelenjavo, rdeča pesa v 

solati 

Telečji ragu, kus kus s 

kvinojo, zelena solata 

s koruzo  

Cvetačna juha s 

popečenimi kruhki, 

zelenjavni polpet, 

krompirjeva solata s 

kumarami 

Pop. 
malica 

Polnozrnata žemljica, 

rezina sira 

Makova štručka,  

jabolko 

Navadna skutka, banana Ajdov kruh, sadni 

kefir 

Borovničev mufin*, 

razredčen 100% sok 



  

 

OPOMBA:  Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   

 

Obroki lahko vsebujejo alergene iz uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo, so navedene v Katalogu (priloga 

jedilnika), objavljenem na oglasni deski.  

 

 
JEDILNIK: 18. 10.– 22. 10. 2021 

PŠ Krašnja 
 

OBROKI PONEDELJEK,18. 10. TOREK, 19. 10. SREDA, 20. 10. ČETRTEK, 21. 10. 
 

PETEK, 22. 10. 
 

Zajtrk 

Polbel kruh*, zeliščni 

namaz (mu), sadni čaj 

Polnozrnat kruh*, kisla 

smetana, češnjev 

paradižnik, čaj  

Koruzni kruh*, puranja 

prsa, list zelene solate, 

čaj 

Maslen rogljiček, bela 

žitna kava 

Ržen kruh, maslo, med, 

čaj 

Dop. 
malica 

Hot dog, ajvar, 100% 

razredčen jabolčni sok 

Pol bel kruh, maslo, 

marmelada, kakav 

Buhtelj s čokolado*, 

zeliščni čaj, melona 

 

Ovsen kruh*, topljen 

sirček, palčke korenčka, 

razredčen 100%  

jabolčni sok 

Sirni burek, navadni 

ego 

ŠS: vanili kaki 

Kosilo 

Govedina stroganov, riž 

z korenčkom, zelje v 

solati 

Puranji zrezek na žaru, 

pečen krompir, grah v 

omaki  

 

Testenine (polžki) z 

bolonjsko omako, 

nariban poltrdi sir, 

zelena solata z naribano 

redkvico 

Ričet z junetino, črni 

kruh, domače pecivo, 

čaj 

Prežganka, file postrvi 

po mlinarsko, krompir v 

kosih z blitvo 

Pop. 
malica 

Jabolčni zavitek, čaj Polnozrnati hrustljavi 

kruhki, hruška 

Pšenični žepek*, 

jabolko 

Navadni jogurt, prestice  Skuta s podloženim 

sadjem, kaki 

 


