
OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
JEDILNIKI ZA DECEMBER  2022                                                                       

                                                                                                                                                                                                          
1.  TEDEN (5. 12. 2022–9. 12. 2022)  

 PONEDELJEK 
5. 12. 2022 

TOREK 
6. 12. 2022 

SREDA 
7. 12. 2022 

ČETRTEK 
8. 12. 2022 

PETEK 
9. 12. 2022 

ZAJTRK Ovseni kruh, maslo, 

marmelada, čaj 

Polenta,  

mleko 

Črni kruh, poltrdi sir, 

paprika, orehi, čaj 

Ovsena kaša, 

čokoladni/cimetov posip, 
suhe slive 

Temna žemlja, šunka, 

paprika, bela kava 

MALICA Koruzni kosmiči,  
bio mleko*, banana  

 
Suhe hruške (SŠSZ) 

Miklavž-pekovsko 
pecivo,  

zeliščni čaj 
Jogurt (ŠM) 

Bombetka,  
skutka s 

podloženim 
sadjem 

Grahamov kruh, 
piščančja pašteta brez 

konzervansov, kisla 
kumara, čaj 

Kruh s semeni, 
mocarela, olive, 

sadni čaj z medom 
Korenje (SŠSZ) 

KOSILO Špageti, bolonjska 

omaka, riban sir, 
zelena solata, kaki 

 
(kosilo po izboru  

3. b-razreda) 

Brokolijeva juha,  

rižota s piščančjim 
mesom in z zelenjavo, 

rdeča pesa v solati 

Pohorski lonec,  

mešani rženi kruh iz 
krušne peči,  

sadni biskvit 

Minjon juha, njoki,  

smetanova omaka, 
endivija s krompirjem in s 

kuhanim jajcem v 
solati/stročji fižol z bučnim 

oljem in s  
kuhanim jajcem v solati 

Gobova juha z 

ajdovo kašo,  
pečen ribji file, 

krompirjeva solata, 
mandarina 

BREZMESNO 
KOSILO 

Špageti s 

paradižnikovo  
omako in baziliko, 

riban sir, zelena 
solata, kaki 

Brokolijeva juha,  

rižota s čičeriko, 
tofujem in z zelenjavo, 

rdeča pesa v solati 

Pohorski lonec brez 

mesa,  
mešani rženi kruh iz 

krušne peči,  
sadni biskvit 

Minjon juha, njoki,  

smetanova omaka,  
endivija s krompirjem in s 

kuhanim jajcem v 
solati/stročji fižol z bučnim 

oljem in s  

kuhanim jajcem v solati 

Gobova juha z 

ajdovo kašo,  
pečen ribji file, 

krompirjeva solata, 
mandarina 

POPOLD. 
MALICA 

Orehov rogljiček,  

čaj 

Banana,  

orehi 

Polnozrnati grisini, 

juice 

Domač čokoladni 

puding, krhlji mandarine  

Mlečna banana, 

žitna kava 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadnih košaricah.  

SŠSZ – shema 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. 

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 
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2. TEDEN (12. 12. 2022–16. 12. 2022) 

 PONEDELJEK 
12. 12. 2022 

TOREK 
13. 12. 2022 

SREDA 
14. 12. 2022 

ČETRTEK 
15. 12. 2022 

PETEK 
16. 12. 2022 

ZAJTRK Turist kruh,  

umešana jajca,  
kisla kumara,  

planinski čaj 

Čokolešnik z  

ovsenimi kosmiči, 
jabolčni krhlji  

Sirova štručka,  

paprika,  
žitna kava 

Grahamov kruh, 

piščančje prsi v 
ovitku, korenček, 

zeliščni čaj 

Prosena kaša z bio 

zdrobom* na  
bio mleku*,  

suhe slive 
MALICA Mlečni zdrob z bio 

pirinim zdrobom* na 
domačem mleku, 
rozine, kakavov 

posip, banana  
(malica po izboru  

3. b-razreda) 

Hot dog z eko govejo 

hrenovko*,  
gorčica, kečap, juice 

 

Paprika (SŠSZ) 
 

 

Bio črni kruh*,  

kisla smetana,  
slivova 

marmelada, 

kamilični čaj 

Makova pletenka,  

bio lešniki*,  
žitna kava 

 

 

Bio mešani rženi kruh*,  

ribji namaz, por,  
planinski čaj 

KOSILO Goveja juha s cmoki,  

kuhana govedina, 
špinača,  

krompir v kosih, kivi 

  

Zelenjavna juha,  

leča v paradižnikovi 
omaki,  

testenine svedri,  

eko zelena solata*, 
mandarina 

Juha, pečen 

piščanec, mlinci, 
ajdova kaša, 

zeljna solata z eko 

zeljem* s 
korenjem 

Jota z eko kislim 

zeljem*, mešani kruh, 
zdrobovo pecivo z 

jabolki 

Mesne kroglice v 

paradižnikovi omaki, pire 
krompir, zelena solata z 

rdečim radičem, domača 

žitna rezina s suhim sadjem 
in z oreščki 

BREZMESNO 
KOSILO 

Zelenjavna juha s 
cmoki,  

sojin polpet, špinača,  

krompir v kosih, kivi 
 

Zelenjavna juha,  
leča v paradižnikovi 

omaki,  

testenine svedri,  
eko zelena solata*, 

mandarina 

Juha, pečen sir, 
mlinci,  

ajdova kaša,  

zeljna solata iz 
eko zelja* s 

korenjem 

Jota z eko kislim 
zeljem* brez mesa, 

mešani kruh,  

zdrobovo pecivo z 
jabolki 

Kroglice iz stročnic v 
paradižnikovi omaki,  

pire krompir, zelena solata 

z rdečim radičem, 
domača žitna rezina s 

suhim sadjem in z oreščki 
POPOLD. 
MALICA 

Kompot,  

prepečenec 

Ovsena bombetka, 

mleko 

Sezonsko sadje Grahamov kruh, 

mozzarella, paprika, 
čaj 

Banana,  

mleko 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadnih košaricah. SŠSZ – shema 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. 

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 
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3. TEDEN (19. 12. 2022–23. 12. 2022) 

 PONEDELJEK 
19. 12. 2022 

TOREK 
20. 12. 2022 

SREDA 
21. 12. 2022 

ČETRTEK 
22. 12. 2022 

PETEK 
23. 12. 2022 

ZAJTRK Koruzni kruh,  

liptaver namaz, korenje, 
otroški čaj 

Ovseni kruh,  

puranja šunka, 
paprika, sadni čaj 

Koruzni kosmiči,  

bio mleko* 

Mlečni zdrob z bio 

zdrobom*, rozine, 
kakavov posip  

Polnovreden kruh, 

med, maslo,  
krhlji jabolka, čaj 

MALICA Mlečni riž, 

cimetov/kakavov posip 
z eko lešniki*, banana  

Navihanček chia z 

breskovim nadevom, 
sadni čaj 

 
Bio orehi* (SŠSZ) 

Domači mešani 

rženi kruh iz krušne 
peči, lečin namaz, 

paprika, domači čaj  
Domač jogurt* (ŠM) 

 

Grahamov kruh, šunka, 
kisla paprika,  

božični  čaj  

Sirova štručka,  

mleko 

KOSILO Čili con carne s 
piščančjim mesom,  

domač koruzni kruh iz 

krušne peči,  
jagodni cmoki, kompot 

Prežganka,  
ribja pleskavica,  

tartar omaka,  

krompir v kosih,  
eko zelena solata* 

Cvetačna juha s 
korenjem, puranji 

file, riž,  

zelenjavna priloga,  
kitajsko zelje v solati 

Bučna juha z eko 
bučo*, bučna 

semena, skutini štruklji, 

gobe v omaki,  
eko endivija* v solati z 

jajcem  

Makaronovo meso, 
rdeča pesa v solati, 

pomaranča 

BREZMESNO 
KOSILO 

Čili con carne  

brez mesa,  
domač koruzni kruh iz 

krušne peči,  

jagodni cmoki, kompot 

Prežganka,  

ribja pleskavica,  
tartar omak,  

krompir v kosih,  

eko zelena solata* 

Cvetačna juha s 

korenjem,  
polpet iz stročnic, riž,  
zelenjavna priloga,  

kitajsko zelje v solati 

Bučna juha z eko 

bučo*, bučna 
semena, skutini štruklji, 

gobe v omaki,  

eko endivija* v solati z 
jajcem 

Testenine s sojinimi 

koščki v 
paradižnikovi omaki, 
rdeča pesa v solati, 

pomaranča 

POPOLD. 
MALICA 

Mandarina,  
kosi kruha 

Sirova štručka,  
mleko 

Domač vanilijev 
puding, sadni preliv 

Banana,  
mleko 

Polnovreden keks, 
oreščki, juice  

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadnih košaricah. SŠSZ – shema 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. 

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

Dober tek! 
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4. TEDEN (26. 12. 2022–30. 12. 2022) 

 PONEDELJEK 
26. 12. 2022 

TOREK 
27. 12. 2022 

SREDA 
28. 12. 2022 

ČETRTEK 
29. 12. 2022 

PETEK 
30. 12. 2022 

      

 PRAZNIK POČITNICE POČITNICE POČITNICE POČITNICE 

 

 

   
  

   

NAJ BO VSAK TRENUTEK V NOVEM LETU  

POSLADKAN Z LJUBEZNIJO,  

ZAČINJEN Z DOBRO VOLJO IN  

POTRESEN S ŠIROKIMI NASMEHI! 

 

 

   

 

 

 


