
 

 

JEDILNIK 
 

13.1.2020 – 17.1.2020 

 

 

ŠOLSKA SHEMA SADJA IN ZELENJAVE: GROZDJE 

 

 

 
V primeru nezmožnosti dobave surovin, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. Kakovost obrokov zagotavljamo ves čas 

delovnega procesa. 

Učencem je v jedilnici vedno na voljo pitnik s svežo vodo. 

 

Skladno z zahtevami uredbe EU št. 1169/2010 o zagotavljanju informacij potrošnikom, so alergeni v posameznem živilu označeni 

poševno v oklepajih. Alergeni v sledeh niso označeni. 

Vsak torek ponujamo otrokom sadje in zelenjavo v okviru šolske sheme, s finančno podporo Evropske unije. 

Pri pripravi jedilnika so vključena tudi ekološka živila. 

 

Dietni obroki so pripravljeni posebej, na osnovi zdravniškega potrdila. Učencem z alergijami oziroma preobčutljivostmi pripravljamo 

obroke z ustrezno zamenjavo jedi, ki ne vsebujejo alergena. 

 

Organizatorka šolske prehrane: Teja Jenič, mag. ing. prehrane 

PONEDELJEK 

13.1.2020 

malica Mleko z ribano kašo (vsebuje mleko), kakav, banana 

kosilo 
Krompirjevi svaljki v mesni omaki (vsebuje mleko), radič z rukolo, 

mandarina, 100% sok 

malica OPB Pirina kajzerica (vsebuje gluten; pšenica), mandarina, voda 

TOREK 

14.1.2020 

malica Sadni čaj, ovsena bombeta (vsebuje gluten; pšenica), mortadela, paprika 

kosilo 
Korenčkova juha (vsebuje gluten; pšenica), Stefani pečenka (vsebuje mleko, 

jajca), rizi bizi, zelena solata, 100% sok 

malica OPB Skuta s podloženim sadjem (vsebuje mleko), kifelj (vsebuje mleko) 

SREDA 

15.1.2020 

malica 
Črni kruh (vsebuje gluten; pšenica), maslo (vsebuje mleko), marmelada, 

zeliščni čaj  

kosilo 
Špargljeva juha, dunajski zrezek (vsebuje gluten; pšenica), pražen 

krompir, srbska solata, kivi 

malica OPB Kefir (vsebuje mleko), ajdova kajzerica (vsebuje gluten; pšenica),  

ČETRTEK 

16.1.2020 

malica 
Lečin namaz (vsebuje mleko), polnozrnat kruh (vsebuje gluten, pšenica), 

korenje, čaj 

kosilo 
Jota s kislo repo in suhim mesom (vsebuje listna zelena), buhtelj z 

marmelado (vsebuje jajca, mleko), 100% sadni sok 

malica OPB 
Probiotični jogurt (vsebuje mleko), ajdova bombeta (vsebuje gluten; 

pšenica) 

PETEK 

17.1.2020 

Malica Sadni čaj, liptaver namaz (vsebuje mleko), graham kruh, ringlo 

Kosilo 
Paradižnikova juha, metuljčki s tunino omako (vsebuje gluten; pšenica, 

riba), zelena solata s kalčki, voda, sadje 

malica OPB 
Mleko (vsebuje mleko), hrustljavi musli (vsebuje gluten; pšenica, oves, 

oreščki), banana 


