
OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
JEDILNIKI ZA NOVEMBER  2022                                                                       

                                                                                                                                                                                                          
1.  TEDEN (7. 11. 2022–11. 11. 2022)  

 PONEDELJEK 
7. 11. 2022 

TOREK 
8. 11. 2022 

SREDA 
9. 11. 2022 

ČETRTEK 
10. 11. 2022 

PETEK 
11. 11. 2022 

ZAJTRK Polnozrnati kruh, 

maslo, med,  
kamilični čaj 

Mlečni zdrob,  

kakavov /cimetov 
posip, rozine 

Črni kruh, hrenovka, 

paradižnik, gorčica, 
čaj 

Koruzni kosmiči brez 

dodanega sladkorja, 
mleko 

Žemlja,  

čičerikin namaz, 
rdeča paprika,  

otroški čaj z medom 
MALICA Bio makova 

pletenka*, rozine, 

kakav  
 

Grahamov kruh,  
margarina z omega  

3-maščobnimi kislinami,  
domača marelična 

marmelada,  

kamilični čaj 
Hruška (SŠSZ) 

 Mlečni riž na 
domačem mleku, 

cimetov/kakavov 
posip,  

suhi jabolčni krhlji, 

banana 

Domač rženi mešani  
kruh iz krušne peči, 

mesni namaz, 
paprika/olive, juice 

Turist kruh,  
domač jogurt,  

sadje 

KOSILO Špageti bolognese, 
parmezan,  

zelena solata,  
sladoled 

(kosilo po izboru 

učencev  
2. a-razreda) 

Kostna juha z rezanci, 
rižota s puranjim mesom 

in z zelenjavo, 
rdeča pesa v solati  

Zelenjavna juha z 
zakuho,  

ribja pleskavica,  
tartar omaka,  

krompir v kosih,  

zelena solata  

Pašta fižol brez mesa, 
kruh,  

carski praženec, 
kompot  

Bučna juha z  
bučnimi semeni,  

pečen piščanec, 
mlinci, sladko zelje 

BREZMESNO 
KOSILO 

Špageti,  
paradižnikova omaka 

z baziliko, parmezan,  
zelena solata,  

sladoled 

Zelenjavna juha z 
rezanci,  

rižota s čičeriko in z 
zelenjavo, 

rdeča pesa v solati 

Zelenjavna juha z 
zakuho,  

ribja pleskavica,  
tartar omaka,  

krompir v kosih, 

zelena solata  

Pašta fižol brez mesa, 
kruh, carski praženec, 

kompot 

Bučna juha z  
bučnimi semeni,  

sojin polpet,  
mlinci, sladko zelje 

POPOLD. 
MALICA 

Banana,  

mleko 

Sezamova bombetka, 

mleko 

Polnovredni keksi,  

oreščki, čaj 

Kruh, sir, paprika,  

juice 

Sezonsko sadje,  

kruh 

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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TEDEN SLOVENSKE HRANE, TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. TEDEN (14. 11. 2022–18. 11. 2022) 

 PONEDELJEK 
14. 11. 2022 

TOREK 
15. 11. 2022 

SREDA 
16. 11. 2022 

ČETRTEK 
17. 11. 2022 

PETEK 
18. 11. 2022 

ZAJTRK Mlečni močnik, 

kakavov posip, 
jabolčni krhlji 

Polenta,  

mleko 

Turist kruh,  

umešano jajce,  
kisla kumara, otroški 

čaj 

Mlečna banana,  

mleko 

Domač mešani rženi kruh iz 

krušne peči, eko maslo, 
domači med, domače 

mleko, jabolko 

(tradicionalni slovenski 

zajtrk) 

MALICA Domača orehova 

potica,  
domač zeliščni čaj 

 

Bio mleko* (SŠM) 

Koruzni kruh, ribji 

namaz, olive, 
paradižnik,  

planinski čaj 

Bio prosena kaša* na 

domačem mleku,  
suhe slive,  

kakavov posip, 

banana 

Domač rženi mešani 

kruh iz krušne peči,  
kiblflajš, kisla kumara, 

por, zeliščni čaj 

Mandarina (ŠSZ) 

Bio koruzno pecivo*, 

smoothy,  
praženi lešniki 

KOSILO Goveja juha z 

zdrobovimi cmoki, 
kuhana govedina, 

krompirjeva omaka, 
hruška 

Piščančji dunajski 

zrezek, rizi bizi,  
jogurtov preliv, 

eko endivija* s 
krompirjem, juice 

Matevž, pečenica, 

kislo zelje,  
jabolčni zavitek 

 

Prežganka,  

puranji trakci v  
omaki z zelenjavo,  

skutini štruklji,  
zelena solata 

Štajerska kisla juha, kruh,  

domača skutina 
gibanica 

BREZMESNO 
KOSILO 

Zelenjavna juha z 

zdrobovimi cmoki,  
sojin polpet,  

krompirjeva omaka, 
hruška 

Ocvrti sir, rizi bizi,  

jogurtov preliv, 
eko endivija* s 

krompirjem, juice 

Matevž, fižol,  

kislo zelje,  
jabolčni zavitek 

 

Prežganka,  

zelenjava v omaki,  
skutini štruklji,  

zelena solata s 
čičeriko 

Štajerska kisla juha s 

stročjim fižolom, kruh,  
domača skutina 

gibanica 

POPOLD. 
MALICA 

Kruh, poltrdi sir, 
paprika, juice 

Banana,  
keks 

Bio buhtelj*,  
sadni čaj 

Mandarina,  
grisini 

Kompot, polnozrnati 
prepečenec 

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 (21. 11. 2022–25. 11. 2022) 

 PONEDELJEK 
21. 11. 2022 

TOREK 
22. 11. 2022 

SREDA 
23. 11. 2022 

ČETRTEK 
24. 11. 2022 

PETEK 
25. 11. 2022 

ZAJTRK Orehov rogljiček,  

mleko 

Polnovredna bageta, 

mozzarella, 
paradižnik,  
otroški čaj 

Grahamov kruh, 

domača marmelada, 
maslo, mleko 

Črni kruh,  

piščančje prsi v ovitku, 
kisla kumara,  

planinski čaj 

Mlečni riž z ovsenimi 

kosmiči, 
kakavov/cimetov 

posip 
MALICA Domač mešani koruzni 

kruh iz krušne peči,  
čičerikin namaz,  

češnjev paradižnik, 

sadni čaj 
 

Jogurt (SŠM) 

Mlečni zdrob z eko 

polnovrednim 
zdrobom*, 

kakavov/lešnikov 

posip, banana 

Pica,  

juice 
(malica po izboru  

2. a-razreda) 

 
Mandarina (SŠSZ) 

Mešani rženi kruh,   

štajerski namaz, 
korenje,  

žitna kava z bio 

mlekom* 
 

Sirova štručka, 

čaj z medom 
 

Paprika (SŠSZ) 

KOSILO Minjon juha, 

makaronovo meso, 
rdeča pesa v solati 

Brokolijeva juha, 

ribji file,  
krompirjeva solata s 
porom, mandarina 

 Gobova juha, 

zelenjavni polpet, riž, 
jogurtov preliv,  

endivija v solati z jajci 

in s fižolom 

Ričet, črni kruh, 

kokosove kocke 

Maroške kroglice v 

paradižnikovi omaki, 
pire krompir,  

zelena solata, kaki 

BREZMESNO 
KOSILO 

Minjon juha,  

testenine z lečino 
omako,  

rdeča pesa v solati 

Brokolijeva juha, 

ribji file,  
krompirjeva solata s 
porom, mandarina 

Gobova juha, 

zelenjavni polpet, riž, 
jogurtov preliv,  

endivija v solati z jajci 

in s fižolom 

Ričet brez mesa,  

črni kruh,  
kokosove kocke 

Kroglice iz stročnic v 

paradižnikovi omaki, 
pire krompir,  

zelena solata, kaki 

POPOLD. 
MALICA 

Domači vanilijev 

puding, sadni preliv 

Kompot,  

rženi kruhki crispy 

Kaki,  

kosi kruha 

Bombetka s 

sezamovim posipom, 
kakav 

Banana,  

bio orehi* 

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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4. TEDEN (28. 11. 2022–2. 12. 2022) 

 PONEDELJEK 
28. 11. 2022 

TOREK 
29. 11. 2022 

SREDA 
30. 11. 2022 

ČETRTEK 
1. 12. 2022 

PETEK 
2. 12. 2022 

ZAJTRK Koruzni kosmiči, mleko, 
suhe hruške 

Črni kruh,  
trdo kuhano jajce, 
ajvar, otroški čaj 

Sirova štručka,  
čaj 

Grahamov kruh, 
čokoladni namaz, 

mleko 

Mlečni zdrob,  
kakavov posip, rozine 

MALICA Kruh s semeni,  
poltrdi sir, paprika, 

olive,  
sadni čaj 

Turist kruh, jogurt,  
kaki, bio lešniki* 

Grahamov kruh, 
med, maslo, bio 

mleko* 

Žemlja,  
piščančje prsi v ovitku, 

kislo zelje, juice 
Mandarina (SŠSZ) 

Bio črni kruh*,  
ribji namaz, por,  

planinski čaj 
Paradižnik (SŠSZ) 

KOSILO Piščančji paprikaš,  
široki rezanci,  

zelena solata s koruzo, 

mandarina 

Cvetačna juha s 
korenjem,  

popečen puranji file, 

pražen krompir, 
kitajsko zelje v solati 

Segedin golaž,  
krompir v kosih,  

puding s sadnim 

prelivom 

Paradižnikova juha z 
lečo, kaneloni s sirom,  
tri žita, tartar omaka, 

zelena  solata 

Mesno-zelenjavna 
enolončnica,  

turist kruh,  

prosena kaša s 
 suhimi slivami,  

ribezov sok 
BREZMESNO 

KOSILO 
Paprikaš s čičeriko,  

široki rezanci,  

zelena solata s koruzo, 
mandarina 

Cvetačna juha s 
korenjem,  

popečen sir,  
pražen krompir, 

kitajsko zelje v solati 

Kislo zelje s  
sojinimi koščki,  

krompir v kosih,  
puding s sadnim 

prelivom 

Paradižnikova juha  
z lečo, kaneloni s sirom,  

tri žita, tartar omaka, 
zelena  solata 

Zelenjavna  
enolončnica s 

stročnicami,  
turist kruh,  

prosena kaša s 
 suhimi slivami,  

ribezov sok 
POPOLD. 
MALICA 

Ovsena  bombetka, 
žitna kava 

Mlečni riž, lešnikov 
posip s kakavom 

Banana,  
bio orehi* 

Sadni jogurt brez 
dodanega sladkorja, 

grisini s sezamom 

Kaki,  
orehi 

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! 


