
Osnovna šola Gabrovka - Dole 
VVE Čebelica Gabrovka 

 

Jedilnik za 14. teden 
od 1. decembra do 5. decembra 2014 

 

Dan Zajtrk Malica Kosilo Malica 

ponedeljek 
mlečni riž s 

cimetovim posipom 
sadje 

sadni krožnik 

kostna juha s kašo 
golaž 

polenta 
rdeča pesa 

polnozrnati kruh  
jabolko 1.12. 

torek 
kruh Veselko 
kuhan pršut 
kisla paprika 

sadni čaj 
sadje 

sadni krožnik 

cvetačna juha 
piščančji paprikaš 

riž 
zelena solata s koruzo 

ovseni kruh 
 mleko 2.12. 

sreda črni kruh 
topljeni sir 
bezgov čaj  

sadje 

 
sadni krožnik  

kisla repa 
pečenica 

pire krompir 
pomarančni sok 

grisini 
banana 

3.12. 

četrtek 

Mojčin kruh  
medeni namaz 

otroški čaj 
sadje 

 
sadni krožnik  

kostna juha z rezanci 
lazanja 

rdeča pesa 

koruzna žemlja 
jabolko 4.12. 

petek 
črni kruh 

sirni namaz s 
korenčkom 
planinski čaj  

sadje 

sadni krožnik  

brokoli kremna juha s 
kroglicami 

kus kus 
 zelenjavna priloga 

sojin polpet 
mešana solata 

parkelj  
mandarina 

5.12. 
 
 

Kuhinja si pridržuje pravico do spremembe jedilnika.  

 
 

Sadni krožnik sestavlja mešano sezonsko sveže sadje, v zimskem času tudi mešano suho sadje. 
 

Otroci imajo ves čas na voljo napitek – vodo ali nesladkan čaj. 
 

  
Komisija za prehrano otrok 



Osnovna šola Gabrovka - Dole 
VVE Čebelica Gabrovka 

 

Jedilnik za 15. teden 
od 8. decembra do 12. decembra 2014 

 

Dan Zajtrk Malica Kosilo Malica 

ponedeljek mlečni zdrob z 
orehovim posipom 

sadje 
sadni krožnik 

zelenjavna obara z 
ajdovo kašo in 

piščančjim mesom 
črni kruh  

sadna skuta 

polnozrnati piškoti 
mandarina 8.12. 

torek 
ajdov kruh 

 zeliščni namaz 
 sadni čaj  

sadje 

sadni krožnik 

zdrobova juha  
pečenka 

 pražen krompir 
 rdeča pesa 

črni kruh 
jabolko 9.12. 

sreda 
Mojčin kruh 

maslo 
 bezgov čaj 

sadje 

sadni krožnik 

kremna korenčkova 
in krompirjeva juha 

štruklji 
mešani kompot  

navadni tekoči jogurt 
med, orehi  

10.12. 

četrtek 

polnozrnati kruh 
šunka 

kisle kumarice 
 planinski čaj  

sadje 

 
sadni krožnik  

cvetačna juha 
špageti s haše omako 
in z naribanim sirom 
mešana solata s kalčki 

črna žemlja 
hruška  

 
11.12. 

petek koruzni kosmiči 
mleko 
sadje 

sadni krožnik 

kremna porova juha z 
zlatimi kroglicami 

boranja 
pire krompir 
mandarina 

kruh Veselko 
medeni namaz 

jabolko  
12.12. 

 
 

Kuhinja si pridržuje pravico do spremembe jedilnika.  

 
 

Sadni krožnik sestavlja mešano sezonsko sveže sadje, v zimskem času tudi mešano suho sadje. 
 

Otroci imajo ves čas na voljo napitek – vodo ali nesladkan čaj. 
 

  
Komisija za prehrano otrok 



Osnovna šola Gabrovka - Dole 
VVE Čebelica Gabrovka 

 

Jedilnik za 16. teden 
od 15. decembra do 19. decembra 2014 

 

Dan Zajtrk Malica Kosilo Malica 

ponedeljek mlečna kaša s suhimi 
slivami 

sadni krožnik 

 
mesno-zelenjavna 

mineštra 
črni kruh 

jogurt 
 

prepečenec 
mandarina 15.12. 

torek 

koruzni kruh 
topljeni sir 

naribano korenje 
bezgov čaj 

sadje 

sadni krožnik  

segedin 
krompir v kosih 

koruzni kruh 
mandarina 

črni kruh  
mleko 16.12. 

sreda 
polnozrnati kruh 

tuna 
rdeča paprika 

šipkov čaj 
 sadje 

sadni krožnik 

cvetačna juha 
testenine s skuto in z 

orehi 
pomarančni sok  

ajdov kruh 
rezina sira 17.12. 

četrtek 
makovka 
bela kava 

sadje 
sadni krožnik 

kostna juha z vlivanci 
mesno-zelenjavna 

rižota 
rdeča pesa 

Mojčin kruh 
 jabolko 18.12. 

petek 
črni kruh 

piščančja prsa  
kislo zelje 
sadni čaj 

sadje 

sadni krožnik 

zdrobova juha 
mesne kroglice v 

paradižnikovi omaki 
pire krompir 
rdeča pesa 

koruzna žemlja 
hruška 

19.12. 
 
 

Kuhinja si pridržuje pravico do spremembe jedilnika.  

 
 

Sadni krožnik sestavlja mešano sezonsko sveže sadje, v zimskem času tudi mešano suho sadje. 
 

Otroci imajo ves čas na voljo napitek – vodo ali nesladkan čaj. 
 

  
 

Komisija za prehrano otrok 



 
Osnovna šola Gabrovka - Dole 

VVE Čebelica Gabrovka 

 

Jedilnik za 17. teden 
od 22. decembra do 26. decembra 2014 

 

Dan Zajtrk Malica Kosilo Malica 

ponedeljek mlečni kus kus 
sadje 

sadni krožnik 

goveja juha 
govedina 

pire krompir 
špinača 

jabolčni sok 

ovseni kruh 
topljeni sir 

 
22.12. 

torek 

 
pisani kruh 

kisla smetana 
bezgov čaj 

sadje  

sadni krožnik 

korenčkova juha  
pečen piščanec 
 riž z grahom 

rdeča pesa 

črna žemlja 
banana  

 
23.12. 

sreda 

polnozrnati kruh 
kuhan pršut, suha 
salama, sir, kisle 

kumarice 
otroški čaj 
mandarina 

mlečna rezina 

sadni krožnik 
ješprenj 

črni kruh 
banana 

polnozrnati grisini 
mleko 

 

24.12. 

četrtek BOŽIČ 
25.12. 

petek 
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI            26.12. 

 
 

Kuhinja si pridržuje pravico do spremembe jedilnika.  

 
 

Sadni krožnik sestavlja mešano sezonsko sveže sadje, v zimskem času tudi mešano suho sadje. 
 

Otroci imajo ves čas na voljo napitek – vodo ali nesladkan čaj. 
 

Komisija za prehrano otrok 


