
 

 

JEDILNIK 
 

20.1.2020 – 24.1.2020 

 

 

ŠOLSKA SHEMA SADJA IN ZELENJAVE: PARADIŽNIK 

 

 

 
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 

20.1.2020 

malica Kislo mleko (vsebuje mleko), sirova štručka (vsebuje mleko), jabolko 

kosilo 
Puranji zrezki v gobovi omaki (vsebuje mleko), zelenjavni pire (vsebuje 

mleko), zelena solata s čičeriko in koruzo, 100% sok 

malica OPB Pirina bombeta (vsebuje gluten), piščančja salama, limonada  

TOREK 

21.1.2020 

malica Čaj, polbela kajzerica (vsebuje gluten; pšenica), kraški pršut 

kosilo 
Ričet s suhim mesom (vsebuje gluten, listna zelena), narastek iz prosene 

kaše in suhih sliv (vsebuje jajca, mleko), voda 

malica OPB 
Čokoladno mleko (vsebuje mleko), polnozrnata štručka (vsebuje gluten; 

pšenica) 

SREDA 

22.1.2020 

malica 
Ovseni kruh (vsebuje gluten; pšenica), kokošja pašteta (vsebuje mleko, 

soja), sadni čaj 

kosilo 
Porova juha, pečen piščanec z omako, zelenjavni tris, kus kus (vsebuje 

gluten; pšenica), zelena solata s kalčki  

malica OPB 
Pirina bombeta (vsebuje gluten; pšenica), rezina sira (vsebuje mleko), 

grozdje 

ČETRTEK 

23.1.2020 

malica 
Kakav (vsebuje mleko), pletena štručka s posipom (vsebuje gluten; 

pšenica), kivi 

kosilo 
Goveja juha z rezanci (vsebuje jajca, gluten; pšenica), kuhana govedina, 

pražen krompir, dušeno zelje, 100% sok  

malica OPB Puding (vsebuje mleko), ovsena kajzerica (vsebuje gluten; pšenica) 

PETEK 

24.1.2020 

Malica 
Čaj, čičerikin namaz s tuno (vsebuje riba), graham kruh (vsebuje gluten; 

pšenica), paradižnik 

Kosilo 
Špargljeva juha, pirine testenine z zelenjavo in parmezanom (vsebuje 

gluten; pšenica, mleko), zelena solata z rukolo, ananas 

malica OPB Sadni pinjenec (vsebuje mleko), ržena kajzerica (vsebuje gluten; pšenica) 


