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                    JEDILNIK  ZA MAJ  2018 
 

DAN MALICA SADNA 
MALICA 

KOSILO 

Čet. 
3.5. 

Temni francoski rogljiček, bela kava 
Jabolka Juha z zakuho, pečen piščanec, mlinci, zelena solata 

Pet. 
4.5. 

Obložena polnozrnata žemlja, sok Rdeča 
redkvica 

Grahova juha, paniran file morskega lista, zeljna 
solata s krompirjem, sadje 

Pon. 
7.5. 

Pirina sirova štručka, čaj, žitna rezina  
Hruške 

Krompirjeva enolončnica s stročjim fižolom, koruzni 
kruh, skutin zavitek 

Tor. 
8.5. 

Mlečni pirin zdrob, kakavov posip, 
mešano suho sadje  

Jabolka 
Puranji file po pariško, pečen krompir, mešana solata, 
sadje 

Sre. 
9.5. 

Primorska žemlja, goveja salama, 
zelenjavni dodatek, sok  

Jagode 
(ŠS) 

Špargljeva kremna juha, graham peresniki z bolonjsko 
omako, zelena solata s korenčkom  

Čet. 
10.5. 

Skutina blazinica, mleko (ŠS), banana 
Nektarine 

Juha z zakuho, mesna štruca, pire krompir, kumarična 
omaka  

Pet. 
11.5. 

Ovseni kruh, pašteta Argeta, zelenjavni 
dodatek, čaj  

Jabolka Zdrobova juha s korenčkom, svinjska pečenka, 
pražen krompir, rdeča pesa 

Pon. 
14.5. 

Polnozrnat kruh, alpski sir, zelenjavni 
dodatek, čaj 

Jabolka 
Spomladanska enolončnica z ajdovimi žličniki, črni 
kruh, sadni biskvit, sok 

Tor. 
15.5. 

Graham štručka s semeni, sadni 
pinjenec 

Hruške 
Piščančji trakci v kitajski omaki, dušen riž, zelena 
solata s koruzo, sadje 

Sre. 
16.5. 

Črni kruh, lešnikov namaz, mleko, 
jabolko 

Jagode 
(ŠS) 

Golaž z govejim mesom, krompirjevi svaljki, zeljna 
solata, sladoled  

Čet. 
17.5. 

Ajdova bombeta, piščančja prsa v ovitku, 
zelenjavni  dodatek, čaj  

Jabolka 
Juha z zakuho, sirovi tortelini z omako, majska solata 
z jajcem  

Pet. 
18.5. 

Mlečni riž, čokoladni posip, jagode 
Jabolka 

Čevapčiči, priloge, lepinja, paradižnikova solata, sadje 

Pon. 
21.5. 

Temna hot dog štručka, piščančja 
hrenovka, gorčica/ketchup, čaj 

Jabolka Ričet brez mesa, črni kruh, bio kamutov buhtelj z 
marmelado 

Tor. 
22.5. 

Pirin kruh, maslo, domača jagodna 
marmelada, bela kava 

Nektarine Juha z zakuho, piščančji zrezek na žaru, dušen riž z 
zelenjavo, paradižnikova solata s papriko 

Sre. 
23.5. 

Makovka, rezine sira,  navadni tekoči 
jogurt (ŠS), jabolko   

Jagode 
(ŠS) 

Goveji stroganov, kruhovi cmoki, mešana solata, 
jagodni frape 

Čet. 
24.5. 

Sovital kruh, sirni namaz z zelišči, čaj  Jabolka Puranja pečenka, kus kus z zelenjavo, zelena solata, 
sadje 

Pet. 
25.5. 

Pšenični crispy kosmiči, mleko, jagode Banane Špageti s tunino v paradižnikovi omaki, riban sir, 
zelena solata,  sadna solata 

Pon. 
28.5. 

Večzrnata štručka, probiotični sadni 
jogurt LCA 

Jabolka 
Cvetačna juha, rižota z mesom in špargljii, zelena 
solata s paradižnikom 

Tor. 
29.5. 

Rženi kruh, domač mesno- zelenjavni 
namaz,  čaj 

Redkvica Telečja obara z grahom, polbeli kruh, jabolčni zavitek 

Sre. 
30.5. 

Hobi štručka s sezamom, kakav Jagode 
(ŠS) 

Paradižnikova juha z vlivanci, file osliča po tržaško, 
krompir z blitvo, sadje 

Čet. 
31.5. 

Polnozrnata žemlja, puranja šunka, 
zelenjavni dodatek, sok 

Hruške 
Piščančji file v zelenjavni omaki, zdrobovi ocvrtki, 
mešana solata, sladoled 

 
   
Ob sredah bomo dodatno ponudili za malico sadje ali zelenjavo iz Šolske sheme (ŠS), ob določenih dnevih (2x mesečno) pa mleko 
ali drugi mlečni izdelek iz Šolske sheme (ŠS). 
 
Skladno z Uredbo (ES) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom  in Uredbo o izvajanju uredbe (EU) (Uradni list 
RS, št. 6/14), so alergeni v šolskih jedeh označeni na tedenskem jedilniku, ki se nahaja na oglasnem mestu pred šolsko 
jedilnico. 
 
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika.                                                                                                                                                                                                  
V  sodelovanju s komisijo za prehrano jedilnik sestavila Zlatka Harl, org. prehrane . 
  

                                                                                                                                                                                   
Ravnateljica:                                                                                                                                                                                       

Marta Otič, prof.  

 
 

 

 


