
 
DAN MALICA KOSILO DRUGA MALICA 

PET 
1. 10. 

Polnozrnati kruh (1, 6, v sledeh: 3, 7, 11), 

topljeni sir (7), paprika, čaj 

Bučkina juha (1, 7, 12), ocvrt ribji file (1, 3, 4), sveža 

solata: paprika in paradižnik (12) 

Kruh (1, 6), rezina sira (7) 

OPOMBE:   
Tekom dneva je učencem na razpolago voda, pri kosilu pa še sok.  
V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z EKO, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji 
označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
Pri vsaki jedi so v oklepaju napisane številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost. Tabela alergenov se nahaja na 
oglasni deski pri jedilniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Pridržujemo si pravico do prilagoditve jedilnika. Hvala za razumevanje.  
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DAN MALICA KOSILO DRUGA MALICA 
PON 
4. 10. 

Orehov zavitek (1, 6, 7, 8), mleko (7), hruška 

ŠS: skuta 

Krompirjeva juha (1, 7), pečenka, široki rezanci (1, 3), 

radič v zeleni solati (12) 

Kruh (1, 6), jajčni namaz (3, 7) 

TOR 
5. 10. 

Polnozrnati kruh (1, 6, 11, v sledeh: 3, 7, 8), 

kuhan pršut (6), sir (7, 12), čaj  

Piščančja obara z vodnimi žličniki (1, 3), kruh (1, 3, 6, 

7, 8, 11), domači kvasenica (1, 3, 6, 7) 

Domači buhtelj (1, 3, 6, 7, 8, 11), čaj 

SRE 
6. 10. 

Kisla juha (1), kruh (1, 6), mlečna rezina (6, 7) Kostna juha (1, 3), lazanja z mletim mesom (1, 7), 

zelena solati s koruzo (12) 

Pinjenec (7), beli kruh (1, 6) 

ČET 
7. 10. 

Rižota s puranjim mesom (1, 3, 7), sveže 

kumarice, jabolko 

Fižolova kremna juha (6, 7, 12), pirini polnozrnati 

cmoki z mareličnim polnilom (1, 3, 6, 7), jabolčni 

kompot (12) 

Pirini polnozrnati cmoki z mareličnim 

polnilom (1, 3, 6, 7) 

PET 
8. 10. 

Rženi kruh (1, 6, v sledeh: 3, 7, 8, 11), tunin 

namaz (4, 7), paprika,  sok, suho sadje (12) 

Krompirjeva omaka (1, 7), hrenovka, domače pecivo 

(1, 3, 7) 

Hrenovka, kruh (1, 6) 

OPOMBE:   

Tekom dneva je učencem na razpolago voda, pri kosilu pa še sok.  
V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z EKO, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji 
označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
Pri vsaki jedi so v oklepaju napisane številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost. Tabela alergenov se nahaja na 
oglasni deski pri jedilniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Pridržujemo si pravico do prilagoditve jedilnika. Hvala za razumevanje.  
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DAN MALICA KOSILO DRUGA MALICA 
PON 

11. 10. 
Polnozrnati makaroni z mesom (1, 3, 7), 

kumarice, kruh (1, 6), grozdje 

Goveja juha z rezanci (1, 3), puranji zrezek v omaki (1, 

7), kruhov cmok (1, 3, 6, 7, 11), radič v solati (12) 

Kruh (1, 6), pašteta (3, 7) 

TOR 
12. 10. 

Domači sadni jogurt (7), pisan kruh (1, 3, 6, 7, 

11),  sliva 

Mesne kroglice v paradižnikovi omaki (1, 3), pire 

krompir (7), zelena solata (12), skutno pecivo (1, 3, 7) 

Sadni jogurt (7), vrtanek (1, 6, v sledeh: 3, 7, 11) 

SRE 
13. 10. 

Ovseni kruh (1, 6, v sledeh: 3, 7, 8, 11), piščančje 

prsi v ovitku (6), sveža paprika, EKO jabolčni sok  

Grahova juha (1, 7, 9), pečen piščanec, mlinci (1, 3), 

rdeča pesa (12)  

Goveja juha s koščki govedine (1, 3), kruh (1, 6) 

ČET 
14. 10. 

Zelenjavno mesna enolončnica, mala žemlja (1), 

žitna rezina (1, 7, 8)  

ŠS: mleko 

Zelenjavna kremna juha (6, 7, 12), dunajski svinjski 

zrezek (1, 3), rizi bizi, zeljna solata s koruzo (12) 

Skuta s sadjem (7), pisan kruh (1, 6) 

PET 
15. 10. 

Črni kruh iz krušne peči (1, 6),  maslo (7), med, 

kakav, mandarina 

Minjon juha (1), ocvrta riba (1, 3, 4), krompirjeva 

solata (12) 

Polnozrnat kruh (1, 6, v sledeh: 3, 7, 11), piščančje 

prsi v ovitku (6) 

OPOMBE:   

Tekom dneva je učencem na razpolago voda, pri kosilu pa še sok.  
V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z EKO, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji 
označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
Pri vsaki jedi so v oklepaju napisane številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost. Tabela alergenov se nahaja na 
oglasni deski pri jedilniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Pridržujemo si pravico do prilagoditve jedilnika. Hvala za razumevanje.  
Prilagojen jedilnik zaradi projekta ERAZMUS +. 
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DAN MALICA KOSILO DRUGA MALICA 

PON 
18. 10. 

Piščančja obara, kruh (1, 6), jabolko 

ŠS: mleko 

Bistra juha (1, 3), njoki z bolonjsko omako (1, 3, 

12), zelena solata (12)     

Kvasenica (1, 3, 6, 7) 

 

TOR 
19. 10. 

Domač čokoladni puding (7), malinovec, kaki Cvetačna juha (7), skutni štruklji z drobtinami (1, 

7), domači kompot 

Skutni štruklji z drobtinami (1, 7) 

SRE 
20. 10. 

Polnozrnata bombetka (1, 6, v sledeh: 3, 7, 8, 

11), toast šunka (6), sir (7, 12), sveže kumare, 

čaj 

Brokolijeva juha (7), ajdovi rezanci s svinjskim 

mesom v smetanovi omaki (1, 3, 7), 

paradižnikova solata (12) 

Ajdovi rezanci (1, 3), orehov posip (8) 

ČET 
21. 10. 

Štručka z bučnimi semeni (1, 6, 7), sadni kefir 

(7), slive  

Segedin golaž (1), matevž (7), domača rolada (1, 

3, 7) 

Graham kruh (1, 3,  6, 7), zelenjavni namaz (7) 

PET 
22. 10. 

Rženi  kruh (1, v sledeh: 3, 6, 7, 11), skutni 

namaz (7), kumarice, EKO jabolčni sok 

Kostna juha z zakuho (1, 3), testenine s tuno (1, 

3, 4), fižolova solata (12) 

Kostna juha z zakuho (1, 3), kruh (1, 6) 

OPOMBE:   

Tekom dneva je učencem na razpolago voda, pri kosilu pa še sok.  
V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z EKO, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji 
označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
Pri vsaki jedi so v oklepaju napisane številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost. Tabela alergenov se nahaja na 
oglasni deski pri jedilniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Pridržujemo si pravico do prilagoditve jedilnika. Hvala za razumevanje.  
 

 
Jedilnik sestavili kuharica Petra Prijol in OŠP Nina Vozlič                   Jedilnik pregledala ravnateljica OŠ Križevci Vasilija Stolnik     
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