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

 od 26. 3. 2018 do 30. 3. 2018 
 
 
                            ŠOLA 
PONEDELJEK 
26. 3. 2018  

M:kamutov kruh (1), topljeni sir (3), rezina zelenjave, čaj 
dodatno iz EU - ŠM: mleko (3) 
K:kostna juha z ribano kašo (1,2,12), rižota s piščančjim mesom (1,12), 
zelena solata z radičem in krompirjem PM:črna kajzerica (1),  sadni pinjenec (3)  

TOREK 
27. 3. 2018  

M:mleko (3), koruzni kosmiči (1,8), sadje  
K:korenčkova juha, puranji file v omaki, polnozrnati kuskus (1), špinača, 
motovilec z zeljem 
PM: presta (1,2,3), sok  

SREDA 
28. 3. 2018  

M:hribovc s semeni (1,9), domač tunin namaz (3,4), rezina zelenjave, čaj 
dodatno iz EU - ŠSZ: grozdje K:goveja juha z zlatimi kroglicami (1,12), svinjski kotlet, pražen krompir, 
brokoli in baby korenje, rdeča pesa (10) PM:frutabela (1,3,8,11), domača limonada, sadje  

ČETRTEK 
29. 3. 2018   

M:makova štručka (1), kakav (3,8), sadje  
K:ješprenj s suhim mesom (1,12), konopljin kruh (1), domač puding s 
smetano (1,2,3,) PM: pirin kruh (1), pašteta (12), rezina zelenjave, čaj  

PETEK 
30. 3. 2018 M:ajdov kruh (1), maslo (3), med, čaj K:gobova juha (1,3), sladke pirine testenine na drobtinah in cimetu (1,2,3), 

domač jabolčni kompot PM:koruzna bombeta s sirom in semeni (1,3,9), zelenjavni krožnik, čaj 
 

 
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). 


