
Osnova šola Litija 
VVE Polhek 

 

Sadni krožnik sestavlja mešano sezonsko sveže sadje: jabolko, ananas, mandarina, hruška, banana, melona, pomaranča, 

klementina, jagode, marelice, paprika, korenček, k. zelje, ..    

Otroci imajo ves čas na voljo vodo ali nesladkan čaj.  

Pridržujemo si pravico do spremembe!                                                                                                

Opombe:  

- Če ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridržujemo pravico spremeniti jedilnik.  

- Ob dnevih dejavnosti  se lahko jedilnik spremeni.  

- Jedilnik vključuje predpakirane ali že gotove jedi zgolj v izjemnih primerih (npr. pomanjkanje kuharskega osebja, zamuda pri 

dostavi, ipd.). 

 
 
 

      Jedilnik   
Od 10. 5. do 14. 5. 2021 

DAN ZAJTRK MALICA KOSILO P. MALICA 

PONEDELJEK 

10. 5. 

ržen kruh,  

tunina pašteta,  

čaj  

 

sadno-zelenjavni 

krožnik 

 

paradižnikova juha z rižkom, 

 špargljeva rižota,  

zelena solata s papriko 

voda 
 

grisini s 

sezamom,  

sadje 

TOREK 

11. 5. 

polnozrnat kruh, EKO 

hrenovka 

čaj 

 

sadno-zelenjavni 

krožnik 

 

goveja juha z zlatimi 

kroglicami,  

makaronovo meso (EKO junčje),  

zelena solata s paradižnikom 

in koruzo 

voda 
 

ržen kruh, 

navadni jogurt 

SREDA 

12. 5. 

ovsen kruh,  

piščančja prsa,  

čaj 

 

sadno-zelenjavni 

krožnik 

 

mleta pečenka v naravni 

omaki, 

 pire krompir,  

pesa v solati, 

voda 
 

skuta s sadjem 

ČETRTEK 

13. 5. 

polnozrnat pšenični 

zdrob,  

čokoladno-mandljev 

posip 
 

 

sadno-zelenjavni 

krožnik 

 

prežganka z jajcem, 

oslič po dunajsko, 

krompirjeva solata z zeljem, 

voda 

ajdov mešan 

kruh,   

sir 

PETEK 

14. 5. 

kifelj,  

bela kava 

 

sadno-zelenjavni 

krožnik 

zelenjavna juha,  

zelenjavna ričota (ješprenj, 

korenček, grah)  

v paradižnikovi omaki,  

stročji fižol v solati 

voda 

žemljica,  

sadje 
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