
JEDILNIK 
 

OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ  od 22. 10. 2018 do 26. 10. 2018 
 

 ŠOLA 
PONEDELJEK 
22. 10. 2018  

M:bio konopljin kruh (1), kisla smetana (3), marmelada, čaj ŠM: mleko (3) (dodatno iz EU Šolske sheme) 
K:kostna juha z zakuho (1,2,12), ajdova kaša, puran v gobovi omaki (3), 
zelena solata z radičem  
PM: polnozrnati grisini (1,9,11), rezina zelenjave, čaj 

TOREK 
23. 10. 2018  

M:mleko (3), ajdovi žganci (1), sadje  
K:bučna juha (1,3,12), pečen file osliča s koprom (4), krompir v kosih s 
peteršiljem, francoska zelenjava, rdeča pesa (10)  
PM:makova štručka (1,3,9), sadje, čaj 

SREDA 
24. 10. 2018  

M:pirin kruh (1), kuhan pršut, kisla kumarica (10), čaj 
ŠSZ: orehi (8) (dodatno iz EU Šolske sheme) 
K:bograč (1,12), črni kruh (1), sladoled (3,8)  
PM:sadna skutka (3), kruh (3) 

ČETRTEK 
25. 10. 2018  

 

M:hot dog štručka (1,3), piščančja hrenovka (1,11), kečap, gorčica (10), 
čaj  
K:zdrobova juha z jajcem in korenčkom (1,2,3), gratinirane palačinke s 
skuto (1,2,3), slivov kompot (14)  
PM: polnozrnati prepečenec (1), rezina zelenjave, 100% sok z vodo 

PETEK 
26. 10. 2018 M:mleko (3), koruzni kosmiči (1,8,11), banana  

K: kremna lečina juha (1,3,12), rižota z morskimi sadeži (4,5,6), zelje s 
fižolom  
PM:rženi kruh (1), suha salama, rezina zelenjave, 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 in/ali vodo. 
 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 ter vodo. 
 Alergeni in njihove sledi v jedeh so v jedilniku označeni s številkami (seznam ob jedilniku). 
 Naša osnovna šola sodeluje v šolski shemi Evropske unije s finančno podporo Evropske unije 

(ŠSZ,ŠM). 



 
 


