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  JEDILNIK MAJ 2020 šola  

datum dopoldanska malica kosilo popoldanska malica 

ponedeljek, 

18. 5. 2020 

 

ovseni kruh 1 

namaz iz sardelic4 

sadni čaj 

jabolka 

grahova juha 7 

mesna rižota 

rdeča pesa 

sendvič 1, 7 

banana 

torek,  

19. 5. 2020 

graham  kruh 1 

puranja šunka  

sadni čaj 

nektarine 

piščančja obara 1 

sadna skuta 7 

pirino pecivo 1 

mleko7 

sreda, 

20. 5. 2020 

shema jagode 

rženi kruh 1 

sirni namaz  s porom 7 

paprika 

zeliščni čaj 

jagode 

čista juha z zakuho 1 

svinjska pečenka 

pražen krompir 

zelena solata 

makovka 1 

jabolko 

 

četrtek, 

21. 5. 2020 

mlečna pletenka 1, 7 

mleko 7 

nektarina 

 

zelenjavna juha z lečo 

sadni cmoki 1 

štruklji 1, 7 

sadni kompot 

ajdov kruh 1 

grški jogurt 7 

petek, 

22. 5. 2020 

 

ajdov kruh z orehi 1 

medeni namaz 7 

sadni čaj 

jabolko 

juha z zakuho1 

široki rezanci1 

milanska omaka 

zelena solata 

sendvič 1, 7 

marelica 

ponedeljek, 

25. 5. 2020 

koruzni kruh 1 

edamec 7 

češnjev paradižnik 

marelice 

sadni čaj 

korenčkova juha 

makaronovo meso 1 

zelena solata z redkvico 

jogurt z žiti 1,7,  

banana 
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torek,  

26. 5. 2020 

graham kruh 1 

tunin namaz 4 

paprika 

otroški čaj 

jagode  

goveja juha 

kumarična omaka1 

goveje meso pražen krompir  

sadna skuta 

marelice  

sreda, 

27. 5. 2020 

shema: češnje 

polnozrnati rogljiček 1 

navadni jogurt7 

češnje  

 

cvetačna juha 

lazanja1 

zelena solata s koruzo 

kornspic 1 

mleko 7 

četrtek, 

28. 5. 2020 

kefir s kosmiči 1, 7 

banana 

 

 

česnova juha 

pečena postrv4 

krompirjeva solata 

sirni sendvič1 

jabolčni sok 

petek, 

29. 5. 2020 

rženi kruh 1 

šunka 

paradižnik 

zeliščni čaj 

jagode  

paradižnikova juha 

ocvrta piščančja stegna1,3 

zelenjavni riž 

paradižnikova solata 

grški jogurt 7 

nektarine 

 

 

Spoštovani! Zaradi izrednih razmer epidemije COVID-19 in posledic le te, vas vljudno prosimo za razumevanje v kolikor bomo primorani 

jedilnik zaradi morebitnih težav z dostavo živil spremeniti. 

Šola sodeluje v Shemi šolskega sadja. Zaradi različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na dobavo in pripravo hrane ter organizacije dela, si 

pridružujemo pravico do sprememb jedilnika. V sodelovanju s Komisijo za prehrano jedilnik pripravlja organizatorka prehrane, Barbara Ozbič 

Kirijakopulos, univ. dipl. inž. živ. .tehnol. Podrobnejše informacije o alergenih v živilih prejmete na tablah ob oglasni deski ali na telefonski številki  

051-248-306. 

 

 


