
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestavine: 

• 2 jogurtova lončka 

moke 

• 2 jajci 

• 1 pecilni prašek 

• 1 vanilijev sladkor 

• 3 žlice sladkorja 

• 1 jogurt 

• malo soli 

Postopek: 

Jajca in sladkor penasto 

zmešamo in dodamo vse ostale 

sestavine. Dobro zmešamo in 

pustimo testo stati 15 minut. 
 

Olje segrejemo in vanj z žlico 

polagamo testo in zlato - rumeno 

ocvremo. 

Slovenska pustna kulinarična tradicija je zelo bogata in obsega mnogo več kot le krofe in miške. Tipične pustne jedi iz posameznih 

slovenskih pokrajin so ocvirkovca, cvirkača, prleške prosenice, pajtičke, žinkroie, godla in flancati. Pust je bil tudi v preteklosti 

pospremljen s tradicionalno kulinariko značilno za posamezne pokrajine. Danes so med pustnimi jedmi najbolj znani krofi in flancati, v 

preteklosti pa so imele osrednje mesto tudi mesnine ob spremljavi kislega zelja, repe in matevža. Pust je bil namreč v času, ko še ni 

bilo hladilnikov, tisti mejnik, ko je bilo treba porabiti zimska živila. V tem času iz kuhinje zadiši po pustnih dobrotah, običajno 

pripravljamo energijsko bogate, mastne in ocvrte jedi. Pogosto pripravljamo jedi iz svinjskega mesa (svinjska juha, enolončnice s 

prekajenim mesom, klobase in pečenke). Med ocvrtimi jedmi prevladuje ocvrto kvašeno testo (krofi, bobi, flancati, miške,…). 

Pustni torek je čas, ko si nadenemo različne maske - od 

tradicionalnih do takšnih, ki so odraz sodobnega družbenega 

življenja, miza pa je obložena s pustnimi dobrotami. 

Pustni čas predstavlja most med zimo in pomladjo. Nekoč je 

veljalo, da traja od svetih treh kraljev do pustnega torka. Datum 

pusta se letno spreminja glede na datum velike noči. Čeprav ga 

pogosto povezujemo s 

prihodom pomladi, 

njegovo ime razkriva 

povsem drug pomen – 

pust oz. mednarodni 

izraz karneval namreč 

pomeni »pustiti meso«. 

Glavni pustni dan je 

pustni torek, pustno dogajanje pa se zaključi s pepelnico, ko se 

začenja 40 dnevi post pred veliko nočjo. 

https://www.kulinarika.net/recepti/zacimbe/123/vanilija/


JEDILNIK: FEBRUAR 2023 

1.TEDEN: 6. 2. – 10. 2. 2023 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje in pijačo. 

ŠS – šolska shema sadja, zelenjave in mleka. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle šole. 

Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od specialista pediatra. Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika 

 

 

 

 

PONEDELJEK 

6. 2. 2023 

PORTUGALSKI 

TOREK 

7. 2. 2023 

SREDA 

8. 2. 2023 

BREZMESNI 

ČETRTEK 

9. 2. 2023 

PETEK 

10. 2. 2023 

 
ZAJTRK 

Čokolino s 30% manj 

sladkorja, z dodanimi 

vitamini, mleko. 

Kruh s semeni, liptaver 

namaz, otroški čaj. 
 

 
SLOVENSKI 

KULTURNI 

PRAZNIK 
 

 
 

 

 

 

Koruzna žemlja, maslo, 

sadni čaj z limono.  

Koruzni kosmiči, mleko. 

 
 

MALICA 

Kruh iz krušne peči, 

namaz iz skute in 

bučnega olja, kislo 

zelje, otroški čaj z 

limono, jabolko. 

Štručka z 

zeliščnim maslom, 

sadni čaj,  jabolko. 

 

Mlečni kruh, tamar 

namaz z 

zelišči, 

kakav. 

Hruška (ŠS). 

Ajdov kruh, piščančja 

pašteta, 

čaj, 

jabolko. 

Rdeča 
paprika (ŠS) 

 
KOSILO 

Špageti, bolonjska 

omaka, riban sir, rdeča 

pesa v solati, domač 

puding. 

Feijoada (enolončnica iz 

fižola in svinjine), mafin, 

100 % pomarančni sok. 

Kremna porova juha, 

sladki krompirjevi 

svaljki, mešan sadni 

kompot. 

Kremna zelenjavna juha 

z zakuho, pečen file 

ribe, slan krompir, 

rdeči radič v solati z 
naribano jajčko. 

P. MALICA 
S sadjem podložena 

skuta. 

Črna žemlja, hruška. Žitna rezina s sadjem, 

čaj. 

Polnozrnati krispiji, 

100% jabolčni sok. 



JEDILNIK: FEBRUAR 2023 

2.TEDEN: 13. 2. – 17. 2. 2023 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje in pijačo. 

ŠS – šolska shema sadja, zelenjave in mleka. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle šole. 

Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od specialista pediatra. Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

 

 

 

 

PONEDELJEK 

13. 2. 2023 

ŠVEDSKI 

TOREK 

14. 2. 2023 

VALENTINOVA 

SREDA 

15. 2. 2023 

BREZMESNI 

ČETRTEK 

16. 2. 2023 

PETEK 

17. 2. 2023 

 

ZAJTRK 

Čajni rogljiček, kakav. Rženi kruh, umešana 

jajčka, planinski čaj z 

limono. 

Koruzni kruh, 

mocarela, sveža 

paprika, sadni čaj. 

Sirova štručka, 

sadni čaj z 

limono.  

Polbeli kruh, čokoladni 

namaz, čaj. 

 

 

MALICA 

Bio rženi mešani 

kruh,  

kuhan pršut, 

kisle 

kumarice, 

planinski čaj. 

Kivi (ŠS).  

Ovseni kruh, sadni 

jogurt z manj sladkorja, 

jabolko.  

 

Polnozrnati kruh, 

lešnikov namaz, 

sadni 

čaj z 

limono, 

jabolko. 

Mleko 

(ŠS)  

Mlečni riž na mleku, 

kakavov posip z 

mletimi lešniki, 

banana. 

Kruh turist, 

domač tunin namaz, 

češnjev paradižnik, 

domač 

ledeni 

čaj. 

Melone 
(ŠS) 

 
KOSILO 

Telečji paprikaš, 

tri barvne testenine, 

zeljna solata z lečo, 

ananas. 

Grahova juha, švedske 

mesne kroglice, pire 

krompir, bučkina omaka, 

zeljna solata. 

Goveji golaž, polenta, 

mešana solata, domače 

jogurtovo pecivo z 

jagodami. 

Boranja brez mesa, 

slan krompir v kosih, 

domač puding s sadnim 

prelivom. 

Porova juha, naravno 

pečen puranji zrezek 

v grahovi omaki, dušen 

riž, rdeča pesa v solati 

zrezek,  

P. MALICA 
Biskvitno pecivo, kosi 

pomaranče. 

Mlečna pletenka, mleko. Vanilijev puding, kivi. Koruzna bombetka, 

rezina ananasa. 

Rženi krispiji, mešano 

sadje.  



JEDILNIK: FEBRUAR 2023 

3.TEDEN: 20. 2. – 24. 2. 2023 

 

 

 

 

PONEDELJEK 

20. 2. 2023 

PUSTNI 

TOREK 

21. 2. 2023 

PEPELNIČNA 

BREZMESNA 

SREDA 

22. 2. 2023 

ČETRTEK 

23. 2. 2023 
PETEK 

24. 2. 2023 

ZAJTRK 
Pšenični zdrob na mleku 

s čokoladnim posipom. 

Rženi kruh, maslo, 

marmelada, sadni 

čaj. 

Polenta, mleko.  Čajni rogljiček, kakav. Žemlja, sadna skuta. 

 

 

MALICA 

Sirova štručka, 

čokoladno mleko.  

 

Kaki 

(ŠS).  

Krof z marelično 

marmelado, bela 

kava, jabolko. 

Grahamov / polbeli 

kruh, sirove palčke, 

sadni čaj, jabolko.  

 

Rdeče redkvice (ŠS). 

 

Domač črni kruh, 

piščančja klobasa, kisla 

paprika, otroški  čaj z 

limono, jabolko. 

Mlečni pirin zdrob, 

čokoladni posip s 

praženimi lešniki, 

banana. 

 
KOSILO 

Pečen file ribe, preliv     

iz grškega jogurta z 

zelišči, slan krompir in 

blitva.  

Pečenica, fižol, 

dušena        

  kisla repa, domače 

jogurtovo pecivo s 

sadjem. 

Paradižnikova juha z 

zakuho, njoki v 

smetanovi omaki, 

mešana solata (radič, 
fižol in pesa). 

Bučna kremna juha z 

zlatimi kroglicami, 

puranji zrezek v 

gobovi omaki, pire 
krompir, zelena solata. 

Kostna juha z 

zvezdicami, 

pečena svinjska riba, riž 

z zelenjavo, zelena 
solata s korenjem. 

P. MALICA 
Sadno žitna rezina, sok Ovseni kruh, 

zelenjavni krožnik 

Črni kruh, suhe slive. Presta, mešano sadje. Sadni jogurt z 

manj sladkorja. 
 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje in pijačo. 

ŠS – šolska shema sadja, zelenjave in mleka. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle šole. 

Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od specialista pediatra. Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

 



JEDILNIK: FEBRUAR 2023 

4.TEDEN: 20. 2. – 24. 2. 2023 

 

 

 

 

PONEDELJEK 

27. 2. 2023 

KANADSKI 

TOREK 

28. 2. 2023 

SREDA 

1. 3. 2023 

BREZMESNI 

ČETRTEK 

2. 3. 2023 

PETEK 

3. 3. 2023 

 
ZAJTRK 

Koruzni kruh, skutni 

namaz z zelišči, ribano 

korenje, čaj z okusom 

breskve 

Palačinke z marmelado, 

sok.  

MAREC 

 
 

 
 

 
MALICA 

Kruh z ovsenimi kosmiči, 

piščančje prsi v ovitku, 

paradižnik, planinski čaj, 
jabolko. 

Polbeli kruh, hrenovka, 

gorčica, sadni čaj, 

jabolko.  

 
KOSILO 

Segedin golaž, 

krompir v kosih, 

sadno-žitna rezina, 

sok 

Bistra juha z zakuho, 

piščančji dunajski 

zrezek, riž, jogurtov 

preliv, zeljna solata s 

koruzo. 

P. MALICA Sadni smuti, grisini. Makovka, kakav. 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje in pijačo. 

ŠS – šolska shema sadja, zelenjave in mleka. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle šole. 

Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od specialista pediatra. Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 


