
PREHRANA DECEMBER 2019 

  DAN MALICA KOSILO 

Ponedeljek,

2. 12. 2019 

Koruzni kruh, kisla smetana, 

jagodna marmelada, zeliščni čaj 

Kostna juha z ribano kašo, Testenine, bolonjska omaka, 

parmezan, zelena solata s koruzo 

Torek,  

3. 12. 2019 

Koruzni kosmiči, mleko 

Kaki 

Kremna juha, goveji zrezki v omaki, dušen riž, kitajsko 

zelje v solati s fižolom 

Sreda,  

4. 12. 2019 

Bela štručka, hrenovka, kečap, 

paradižnik, sadni čaj 

SŠS-jabolka 

Pasulj, kruh, marelični cmoki, kompot iz mešanega sadja 

Četrtek,  

5. 12. 2019 

Sojin kruh, rezina sira, sveža 

zelena paprika, zeliščni čaj 

Kostna juha s kruhovimi kockami, musaka, zeljna solata s 

čičeriko 

Petek,  

6. 12. 2019 

Mlečna štručka- Parkelj, kakav, 

mandarina 

SŠS-mleko 

Kostna juha s kroglicami, pariški puranji, pečen krompir, 

rdeča pesa 

Ponedeljek,  

9. 12. 2019 

Mešani kruh, ribji namaz, zelena 

paprika, sadni čaj 

Kremna juha, rižota s puranjega mesa, solata iz radiča s 

krompirjem 

Torek,  

10. 12. 2019 

Štručka šunka, sir, zeliščni čaj Kremna bučkina juha, sesekljana pečenka, omaka, njoki, 

rdeča pesa 

Sreda,   

11. 12. 2019 

Polbeli kruh, poli pariška 

klobasa, zeliščni čaj 

SŠS-hruške 

Goveja juha z vlivanci, govedina. špinača, pire krompir 

Četrtek,  

12. 12. 2019 

Koruzni žganci, mleko, rozine Kostna juha z ribano kašo, pirine testenine-svedrčki, 

bolonjska omaka, parmezan, zelena solata 

Petek,  

13. 12. 2019 

 Ovsena žemlja, domači tekoči 

jogurt iz kmetije Krevh 

SŠS-mleko brez laktoze 

Kremna špargljeva juha, ocvrte ribe, krompir v kosih z 

blitvo  

Ponedeljek,  

16. 12..2019 

Polnozrnat hlebček, kuhan pršut, 

list zelene solate, zeliščni čaj z 

medom 

Jota, kruh, sadno pecivo, sok 

Torek, 

17. 12. 2019 

Orehov rogljiček, mleko, kaki Kostna juha s kroglicami, lazanja, solata iz radiča s 

krompirjem 

Sreda,  

18. 12. 2019 

Mešan kruh, mesno zelenjavni 

namaz, sadni čaj 

SŠS-korenje 

Telečja obara z žličniki, ajdovi žganci, čokoladni domači 

puding 

Četrtek,  

19. 12. 2019 

Pirin kruh, maslo, marelična 

marmelada, bela kava 

Kremna juha, ocvrto piščančje meso, pražen krompir, 

zelena solata s koruzo 

Petek,   

20. 12.2019 

Ajdov kruh, topljeni sir, zeliščni 

čaj 

SŠS-navadni jogurt 

Goveja juha z ribano kašo, dušeno sladko zelje, govedina, 

mlinci 

Ponedeljek,  

23, 12. 2019 

Žemlja, polsuha klobasa, kisle 

kumarice, zeliščni čaj 

Kostna juha s kruhovimi kockami, makaronovo meso, 

zelena solata 

Torek,  

24. 12. 2019 

Koruzni kosmiči, mleko ali 

čokolino 

Kostna juha z vlivanci, pečeno piščančje meso, pečen 

krompir, rdeča pesa 

Sreda, 

25. 12. 2019 

 PRAZNIK- BOŽIČ 

Četrtek,  

26. 12. 2019 

 PRAZNIK-DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

Petek,  

27. 12.2019 

Carski praženec, bela kava, 

pomaranča 

Kremna juha, rižota iz puranjega mesa, zeljna solata 

Ponedeljek, 

30. 12. 2019  

Mešani kruh, mlečni namaz, 

zeliščni čaj z medom 

Zelenjavna enolončnica s piščančjim mesom, jabolčni 

zavitek, kompot 

Torek, 

 31. 12.2019 

Makova štručka, kakav, banana Goveja juha z vlivanci, govedina, pražen krompir, krušni 

hrenov zos 



Sreda,  

1. 1. 2010 

 PRAZNIK-NOVO LETO 

Četrtek, 

2.1.2010 

 PRAZNIK-NOVO LETO 

Petek,  

3. 1.2010 

Mešani kruh, pašteta Argeta 

Junior, zeliščni čaj 

Špargljeva kremna juha, pečeno svinjsko meso, kus kus z 

zelenjavo, rdeča pesa 

 

OPOMBE: Kuhinja si pridržuje pravico do zamenjave jedilnika. Otroci imajo vsak dan na voljo zadostne količine 

pijač(malo sladkan čaj,  vodo) in jabolka. 

SŠS-Shema šolskega sadja  

 Jedilnik pripravili Tamara GOLOB in Petra VERDINEK. 

Ravnatelj: Leo ČELOFIGA 


