
 

 

JEDILNIK 
 

6.1.2020 – 10.1.2020 

 

 

ŠOLSKA SHEMA SADJA IN ZELENJAVE: HRUŠKA 

 

 

 
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 alergeniv 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 

6.1.2020 

malica Makovka (vsebuje gluten; pšenica), kakavov napitek (vsebuje mleko), banana 

kosilo 
Juha z zvezdicami (vsebuje gluten; pšenica), hrenovka, pire krompir 

(vsebuje mleko), kremna špinača (vsebuje mleko), jabolko 

malica OPB 
Hruška, ržena bombeta (vsebuje gluten; pšenica, soja), rezina sira 

(vsebuje mleko), paradižnik, voda 

TOREK 

7.1.2020 

malica Sezamova bombeta (vsebuje gluten; pšenica), suha salama, kislo zelje, čaj 

kosilo 
Milijonska juha (vsebuje mleko, jajca), puran po provansalsko (vsebuje 

mleko), tri žita (vsebuje gluten; pšenica), solata endivija z motovilcem 

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

mleko), mandarina 

SREDA 

8.1.2020 

malica 
Lešnikov namaz (vsebuje mleko, oreščke), polbeli kruh (vsebuje gluten; 

pšenica), čaj 

kosilo 
Piščančja obara z žličniki (vsebuje jajca, gluten; pšenica), marmorni kolač 

(vsebuje gluten, jajca, mleko, oreščki), 100% sok 

malica OPB Mlečni riž (vsebuje mleko), banana 

ČETRTEK 

9.1.2020 

malica Mlečna prosena kaša z banano (vsebuje mleko), kakav 

kosilo 
Cvetačna juha, svinjska pečenka, mlinci (vsebuje gluten; pšenica), zelena 

solata s korenčkom, mandarina 

malica OPB Kajzerica (vsebuje gluten; pšenica, soja), piščančja salama, 100% sok 

PETEK 

10.1.2020 

Malica Sadni jogurt (vsebuje mleko), ovseni kruh (vsebuje gluten; pšenica) 

Kosilo 
Ohrovtova juha (vsebuje mleko), zelenjavni polpet (vsebuje sojo, gluten; 

pčenica, oves), krompir v kosih, kitajsko zelje z rdečim fižolom, ananas 

malica OPB 
Kajzerica (vsebuje gluten, pšenica), tunina pašteta (vsebuje ribe, mleko), 

jabolko, voda 


