
     JEDILNIK ZA MESEC MAJ 

DATUM ZAJTRK MALICA  KOSILO 

Ponedeljek, 

18. 5. 2020 

koruzna polenta, 

mleko 

domači kruh, 

suha salama, 

sveža paprika,  

limonada 

korenčkova juha, 

makaronovo meso, 

rdeča pesa v solati, 

hruška  

Torek, 

19. 5. 2020 

ovseni kruh, 

pašteta, 

metin čaj z limono 

navadni jogurt,  

žitna ploščica,  

jabolko 

piščančji zrezki v 

zelenjavni omaki, 

široki rezanci, 

zelena solata s koruzo 

Sreda, 

20. 5. 2020 

carski praženec, 

bela žitna kava 

pirin zdrob s kakavovim 

posipom, 

banana 

porova kremna juha, 

sojini polpeti, 

zelenjavna priloga, 

mlado zelje v solati 

Četrtek, 

21. 5. 2020 

polbeli kruh, 

kuhan pršut, 

šipkov čaj z medom 

domači kruh, 

maslo, 

med, 

metin čaj 

bograč, 

domači kruh, 

puding 

Petek, 

22. 5. 2020 

umešano jajce, 

graham žemlja, 

kakav 

makova pletenica, 

sadni jogurt, 

jagode 

paradižnikova juha z 

zvezdicami, 

ocvrt file osliča, 

dušen riž z zelenjavo, 

zelena solata 

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek, 

25. 5. 2020 

čokolino, 

koruzni kosmiči, 

mleko 

polnozrnati kruh, 

mesno zelenjavni namaz, 

zeliščni čaj z medom in 

limono, 

kivi 

kostna juha z zakuho, 

lazanja z zelenjavo in 

mesom, 

zelena solata 

Torek, 

26. 5. 2020 

kruhov praženec, 

čaj iz gozdnih sadežev 

hobi štručka, 

hrenovka,  

gorčica, 

malinovec 

gobova juha, 

svinjska pečenka, 

rižota iz treh žit, 

rdeča pesa v solati 

Sreda,  

27. 5. 2020 

polbeli kruh, 

rezina sira, 

šipkov čaj 

pšenični zdrob s 

kakavovim posipom, 

hruška 

domača fižolova juha s 

testeninami, 

marmorni kolač, 

sok 

Četrtek, 

28. 5. 2020 

pirin kruh, 

skutin namaz z zelišči, 

zeliščni čaj z medom  

pica, 

limonada, 

kefir 

ohrovtova juha, 

pečen piščanec z mladim 

krompirjem, 

zelena solata s korenjem  

Petek, 

29. 5. 2020 

sadni jogurt, 

graham žemlja 

domači kruh, 

piščančja prsa, 

kisle kumarice, 

čaj iz gozdnih sadežev 

čufti v paradižnikovi 

omaki, 

pire krompir,  

kompot 



 

*   Lokalno pridelana živila 

** Šolska shema 

 

DOBER TEK! 

V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, bomo jedilnik spremenili. 
 

UČENCI, KI ŽELITE NAROČITI KOSILO NA DAN KOSILA, MORATE TO STORITI  

DO 9. URE. KASNEJŠIH PRIJAV KUHARICA NE SPREJEMA. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


