
JELOVNIK –  3. / 2023. 
 

DATUM 
 

6. ožujka do 10. ožujka 2023. 
 MLIJEČNI OBROK RUČAK UŽINA 

PONEDJELJAK Kruh, pašteta, mlijeko Zapečena tjestenina sa, 
sirom, vrhnjem i jajima, 

salata, kruh 

Acidofil, kruh 

UTORAK Integralno pecivo, sir, 
šunka, salata, sok 

Varivo: grašak, mrkva, 
piletina 

Kornflex, mlijeko 
 

SRIJEDA Kukuruzni žganci, 
mlijeko, voće 

Juha ,teletina s povrćem, 
riža, salata, kruh,sok 

Banana  

ČETVRTAK Pizza, sok Juha od povrća,krpice sa 
zeljem, ćevapi 

Mramorni kolač 

PETAK Puter štangica,bijela 
kava, voće 

Juha ,panirani oslić,pomfrit, 
kečap, kruh 

Sladoled 

 

 
DATUM 

 
13. ožujka do 17. ožujka 2023. 

 Mliječni obrok Ručak Užina 

PONEDJELJAK Savijača sa sirom i 
sjemenkama , mlijeko 

Juha, pečena piletina, 
mlinci, salata, kruh 

Voće 
 

UTORAK Griz , banana Varivo od svježeg zelja 
sa svinjetinom, kruh 

Kolač 

SRIJEDA Integralno pecivo, 
hrenovka, kečap, sok 

Juneći šnicli u 
saftu,žganci, kruh, 

salata 

Kruh, mliječni 
namaz 

ČETVRTAK Integralni kruh, sirni 
namaz s povrćem, voće 

Bistra juha, 
lazanje,salata, kruh 

Čokoladne kuglice s 
mlijekom 

PETAK Kolač, jogurt  Oslić ala bakalar,  kruh Krafna 

 

 
DATUM 

 
20. ožujka do 24. ožujka 2023. 

 MLIJEČNI OBROK RUČAK UŽINA 

PONEDJELJAK Kruh, nutela, mlijeko Pileća juha s noklicama, 
torteline, kruh 

Čokoladna tortica 

UTORAK Pecivo, sir, šunka, 
salata, voće 

Juha ,teletina s 
povrćem,njoke, salata, kruh 

Voćni jogurt 

SRIJEDA Savitak sa sirom, 
jogurt s probiotikom 
 

Varivo od poriluka, kosani 
odrezak, kruh 

Kruh, namaz   

ČETVRTAK Žitarice s čokoladom i 
mlijekom, voće 

Rižoto sa svinjetinom  Kolač  

PETAK Kukuruzna kravata, 
jogurt 

Juha od rajčice, blitva lešo s 
krumpirom, riba, kruh 

Voće  

 
 

 
DATUM 

 
27. ožujka do 31. ožujka  2023. 

 Mliječni obrok Ručak Užina 

PONEDJELJAK Kroasan, mlijeko Pohana piletina, rizi-bizi, 
salata 

Voćni jogurt 

UTORAK Kruh, sir,šunka, 
paprika, sok  

Juha, lešo junetina , pire 
krumpir, sos paradajz 

Čokolino 

SRIJEDA Kukuruzni roščić, 
kakao, voće 

Kelj s junetinom, kruh Palačinke 

ČETVRTAK Bolonjez, krastavci, 
kruh 

Varivo od povrća s 
piletinom 

Voće 

PETAK Mramorni kolač, trajno 
mlijeko,voće 

Juha od rajčice, pločice 
od lignji, povrće,kruh 

Mliječni sladoled 

 


