
OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ 
  J E D I L N I K 

 od 12. 3. 2018 do 16. 3. 2018 
 
 
                            ŠOLA 
PONEDELJEK 
12. 3. 2018  

M:bio ovseni kruh (1), eko telečja pašteta (12), rezina zelenjave, čaj 
dodatno iz EU - ŠM: kefir (3) 
K: goveja juha z rezanci (1,2,12), pirini široki rezanci (1,2), piščančji 
paprikaš (1,12), radič s fižolom KPM:skuta s podloženim sadjem (3), pirini keksi (1)  

TOREK 
13. 3. 2018  

M:polnozrnati rogljič z marmelado (1,2,3,11), mleko (3), sadje 
K:kokošja juha z zdrobovimi žličniki (1,2,12), file postrvi (4), krompir s 
peteršiljem, motovilec z lečo in trdo kuhanim jajcem (2) 
PM: crispy kruhek (1), maslo (3), drobnjak, čaj  

SREDA 
14. 3. 2018  

M:pirin zdrob s kakavovim posipom (3,8), sadje 
dodatno iz EU - ŠSZ: suha jabolka (14) K:špinačna juha (1,3,12), svinjska pečenka v omaki (1,3,12), dušen riž (1), 
baby korenček, zelena solata z zeljem PM:koruzni kruh (1), topljeni sir (3), rezina zelenjave  

ČETRTEK 
15. 3. 2018  

 

M:črni kruh (1), puranja prsa (11), kisla kumarica (10), čaj 
K:: goveji golaž (1,12), kruhov cmok (1,2,3), zelena solata s koruzo in 
fižolom PM: ržena štručka (1), navadni jogurt (3)  

PETEK 
16. 3. 2018 M:mleko (3), čokoladne kroglice(1,8,11), sadje  

K:špargljeva juha (1,12), ajdova in prosena kaša z gobami in ocvirki 
(1,3,12), kislo zelje v solati, čokoladni ježek (1,2,3,8,11) PM:grisini (1,3,11), sadje, domača limonada  

 
 

D O B E R  T E K !  
 
Opombe: 
 Če ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridržujemo pravico spremeniti jedilnik. 
 Malica se ob športnih, tehniških, naravoslovnih in kulturnih dnevih lahko spremeni. 
 Učenci imajo pri kosilu vsak dan na razpolago manj sladek čaj ali napitek, tudi kadar je kompot. 
 Pri šolskem kosilu imajo učenci vsak dan na razpolago tudi sveže sadje/zelenjavo. 
 V vrtcu imajo vsak dan na voljo manj sladkan čaj in/ali sok. 
 Alergeni in njihove sledi v jedeh so v jedilniku označeni s številkami (seznam pod jedilnikom). 
 Naša osnovna šola sodeluje v šolski shemi Evropske unije s finančno podporo Evropske unije 

(ŠSZ,ŠM). 


