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JEDILNIK  12. – 16. oktober 2020  

 Malica  Kosilo  

Ponedeljek, 

12. 10. 

Mešan kruh (1), otroška pašteta, kumarice, sadni čaj z 

limono 

Korenčkova juha, testenine metuljčki (1), zelenjavna 

omaka s koščki piščančjega mesa, solata 

Torek, 

13. 10. 

Hot dog štručka (1,7), hrenovka, gorčica, sok z vodo Juha z zakuho (1,3,7,9), puranji trakci v omaki (1,9), 

kus kus (1), zelena solata s koruzo 

Sreda, 

14. 10. 

Polnozrnati kruh (1, 6, 7), skutni namaz z zelišči, rezina 

paprike, metin čaj  ŠSH – kaki ** 

Zelenjavna mineštra s piščančjo hrenovko, jogurtovo 

pecivo  s sadjem (1, 7) 

Četrtek, 

15. 10. 

Mlečni riž s posipom (1, 6, 7), jabolka EKO – goveja juha z zdrobovimi cmoki (1,3), kuhana 

govedina, špinača, pire krompir (7) 

Petek, 

16. 10. 

Črni kruh (1), kuhan pršut, rezina sira (7), paradižnik, 

čaj z limono 

Kostna juha z zvezdicami (1,3,4), paniran ocvrt oslič 

(1,3,4), krompirjeva solata s porom (12), kompot 

V primeru, da ni možno zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali tehničnih težav za pripravo jedi, si šola pridržuje pravico do 

spremembe jedilnika, ki bo v takšnem primeru sproti zapisan. 

Jedilnik sestavile: Marina Čupić,  Zdenka Behin in Veronika Lukačič. 

 

Ekološko živilo 

** dodatno »šolska shema« Evropske unije s podporo EU« 

 

( ) pri vsaki jedi so v oklepaju številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost. Tabela alergenov se nahaja na 

oglasni deski pri jedilniku. 

Vsak otrok ve, kaj je SOL, to 

besede je le pol, če prideneš k 

njej še ATA, pa ti pride ven 

SOLATA. 
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ALERGENI (snovi ali proizvodi, ki povzročajo alergijo ali preobčutljivost) 

 

1  Žita, ki vsebuje gluten 

2  Raki in proizvodi iz rakov 

3  Jajca in proizvodi iz jajc 

4  Ribe in proizvodi iz rib 

5  Arašidi (kikiriki) in proizvodi iz arašidov 

6  Zrnje soje in proizvodi iz soje 

7  Mleko in mlečni izdelki (vsebujejo laktozo) 

8  Oreščki 

9  Listna zelena in proizvodi iz nje 

10  Gorčično seme ali proizvodi iz njega 

11  Sezamovo seme ali proizvodi iz njega 

12  Žveplov dioksid ali sulfiti v koncentraciji (več kot 10 mg/kg 

ali 10mg/l glede na skupni SO2) 

13  Volčji bob in proizvodi iz njega 

14  Mehkužci in proizvodi iz njih 

 

  


