
Skupina za sestavo jedilnikov 

                       JEDILNIK 

OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI 

 

DAN ZAJTRK 

 

MALICA KOSILO POPOLDANSKA 

MALICA 

PONEDELJEK 

4. 10. 

pšenični mlečni zdrob z 

*bio mlekom  in *bio 

medom 

črni kruh,  kuhan pršut, zelena 

solata, planinski čaj z medom,  ringlo 

9.c 

polnozrnati svedri, bolonjska omaka, zelena 

solata 9.c 
slive, korenje 

TOREK 

5. 10. 

 graham kruh, sardelni 

namaz, kumarica, sadni 

čaj 

rženi kruh, umešano maslo z medom 

in orehovim posipom, mleko (9.c) 

dušena * bio  govedina z zelenjavo, kruhovi 

cmoki, mešana solata (zelena solata, 

paradižnik) 9.c 

koruzna 

štručka,  kakav 

SREDA 

6. 10. 

* bio kruh s korenčkom, 

čičerikin namaz, rdeča 

paprika, bezgov čaj 

* bio kamutov kruh, topljeni sir, 

rdeča paprika, bezgov čaj, ŠS 

grozdje 

 mesne kroglice v paradižnikovi omaki, pire 

krompir, kumarična solata 

* bio sirova 

blazinica, 

planinski čaj 

ČETRTEK 

7. 10. 
polenta z mlekom in 

brusnicami 

bio piščančji hot dog, planinski čaj z 

limono (9.b, 9.c) 

porova juha s cmoki, rižota iz 3 žit s 

puranjim mesom in zelenjavo,  zeljna solata 

s korenčkom 

masleni keksi,  

redčen * bio 

jabolčni sok 

PETEK 

8. 10. 

graham kruh, zelenjavno 

mesni namaz, paradižnik, 

lipov čaj 

bezgov pinjenec, polnozrnati 

rogljiček   

ješprenova enolončnica s čičeriko in 

fižolom, pirin kruh, jabolčni kolač 

koruzni vafliji, 

hruška 

V jedeh, ki so označene z zvezdico(*), je uporabljeno ekološko živilo. 

*Obroki lahko vsebujejo alergene iz priloge II Uredbe 1169/2011/EU. Katalog jedi, ki vsebujejo alergene je na oglasni deski šole. 

Pridržujemo si pravico do sprememb v jedilniku. 

Predlogi učencev. 

 

 



Skupina za sestavo jedilnikov 

JEDILNIK  

OŠ JANKA MODRA, DOL 

PRI LJUBLJANI 

 

 

DAN ZAJTRK 

 

MALICA KOSILO POPOLDANSKA 

MALICA 

PONEDELJEK 

11. 10. 

kruh z ovsenimi kosmiči, 

domač piščančji namaz, 

paradižnik, lipov  čaj 

temen borovničev žepek , mleko, 

jabolko 

telečji ragu, krompirjevi svaljki, * bio 

jabolčni sok redčen z vodo 

hruška, črno 

grozdje 

TOREK 

12. 10. 
mlečna pletenka, kakav, 

korenje 

*bio pirina štručka, otroška 

piščančja pašteta, planinski čaj, 

kisle kumarice 

 zelenjavno mesna lazanja, zeljna solata s 

korenčkom 

ovseni kruh, 

kakav  

SREDA 

13. 10. 

*bio ajdov kruh, bučni 

namaz, metin čaj 

štručka s semeni *  bio sadni kefir,  

jabolko ŠS jabolko 

pečen  ribji file, kus kus z zelenjavo, zelena 

solata 

sadni proseni 

puding 

ČETRTEK 

14. 10. 
pirin zdrob, kakav, 

lešniki 

rženi kruh, namaz z drobnjakom, 

rezine korenja , otroški čaj z 

medom, jabolko 

 pečene perutke,  naravna omaka, pečen 

krompir, zelena solata 9.c 

* bio skutino 

pecivo, sadni 

čaj 

PETEK 

15. 10. 

*bio ovseni kruh, *eko 

telečje hrenovke, 

gorčica, planinski čaj 

graham kruh, sardelni namaz, 

paprika, metin čaj z medom 

pašta fižol,  črni kruh,  ajdovi štruklji z 

orehi, *bio jabolčni sok,  
banana 

V jedeh, ki so označene z zvezdico(*), je uporabljeno ekološko živilo. 

*Obroki lahko vsebujejo alergene iz priloge II Uredbe 1169/2011/EU. Katalog jedi, ki vsebujejo alergene je na oglasni deski šole. 

Pridržujemo si pravico do sprememb v jedilniku. 

16. 10. 2021 SVETOVNI DAN HRANE 

Predlogi učencev. 



Skupina za sestavo jedilnikov 

JEDILNIK  

OŠ JANKA MODRA, DOL PRI 

LJUBLJANI 

 

DAN ZAJTRK 

 

MALICA KOSILO POPOLDANSKA 

MALICA 

PONEDELJEK 

18. 10. mlečni riž s suhimi 

slivami (9.b) 

ajdov kruh, lahek skutin namaz, 

kakav, rdeča paprika 

 široki rezanci, bolonjska omaka, kumarična 

solata 

* bio pirino 

pecivo z 

rozinami, sadni 

čaj  

TOREK 

19. 10. 

polnozrnati kruh, krožnik 

s siri, kumarice,  lipov 

čaj 

* bio rogljič z marmelado, navadni 

jogurt, slive (9. a) ŠS orehi 

dušeno zelje, krompir v kosih, telečja 

pečenka 

makovka, *bio 

jabolčni sok 

SREDA 

20. 10. 

kus kus na mleku z 

jabolki in cimetom 

pizza, sadni čaj z limono, mandarine 

(9. b) 
granadirmaš, zelena solata banana, jabolko,   

ČETRTEK 

21. 10. 

ovseni kruh, namaz  z 

drobnjakom, bela kava 

*bio rženi kruh, sončnični namaz, 

otroški čaj z limono 
pečene piščančje krače, mlinci, rdeča pesa 

borovnice, 

navadni jogurt,  

PETEK 

22. 10. *bio ajdov kruh, jajčna 

jed, sadni čaj z limono 

*bio sirova štručka, bela kava, 

grozdje 

korenčkova juha, špinačini tortelini v sirovi 

omaki, zelena solata s koruzo (9.c) 

ovseni polžek s 

korenčkom, 

sadni čaj z 

limono 

V jedeh, ki so označene z zvezdico(*), je uporabljeno ekološko živilo. 

*Obroki lahko vsebujejo alergene iz priloge II Uredbe 1169/2011/EU. Katalog jedi, ki vsebujejo alergene je na oglasni deski šole. 

Pridržujemo si pravico do sprememb v jedilniku. 

Predlogi učencev. 

 



Skupina za sestavo jedilnikov 

JEDILNIK  

OŠ JANKA MODRA, DOL PRI 

LJUBLJANI 

 

DAN ZAJTRK 

 

MALICA KOSILO POPOLDANSKA 

MALICA 

PONEDELJEK 

1. 11. 
    

TOREK 

2. 11. 

koruzni kruh, kisla 

smetana,* bio slivova  

marmelada, planinski čaj 

pirin  kruh, domač čokoladno 

lešnikov namaz, mleko,  suho sadje - 

lešniki (9. a) 

puranja pečenka v korenčkovi omaki, slani 

skutni štruklji, rdeča pesa 

pomaranča, 

jabolko 

SREDA 

3. 11. 
ribana kaša z* bio 

mlekom in *bio medom 

* bio pirine blazinice, krožnik  

različnih sirov, korenje, planinski 

čaj 

kaneloni s piščančjim mesom,  krompirjeva 

solata 

prepečenec, * 

bio kislo mleko 

ČETRTEK 

4. 11. 

ovseni kruh, zeliščni 

namaz (drobnjak, 

peteršilj), rdeča paprika, 

metin čaj  

rženi kruh, salama piščančja prsa, 

kumarice, sadni čaj ŠS zelena 

solata 

goveji golaž z * bio govedino, ajdovi žganci, 

zelena solata 

sezamova 

bombetka, 

sadni čaj 

PETEK 

5. 11. 
ajdov kruh, tunin namaz, 

paradižnik, otroški čaj 

polnozrnati kruhki, hrustljavi musli z 

okusom lešnika, mleko, črno grozdje 

pečen som v koruzni moki, zelenjavna rižota 

z ješprenom, zeljna solata 

grozdje, kaki, 

ovsena 

bombetka 

V jedeh, ki so označene z zvezdico(*), je uporabljeno ekološko živilo. 

*Obroki lahko vsebujejo alergene iz priloge II Uredbe 1169/2011/EU. Katalog jedi, ki vsebujejo alergene je na oglasni deski šole. 

Pridržujemo si pravico do sprememb v jedilniku. 

Predlogi učencev. 

 


