
 

 
JEDILNIK – MAJ 2020 

*Lastna pridelava (kodrolistni ohrovt, sladki krompir), **bio živilo/eko pridelava, ŠSZ – Šolska shema: 
Šolsko sadje in zelenjava 

 
Učenci imajo dostop do pitne vode v jedilnici, na pitnikih in v učilnicah. V primeru, da ni mogoče 

zagotoviti ustreznih živil in ob dnevih dejavnosti, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. Jedilnik 
je namenjen učencem brez prehranskih alergij. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo 

alergije ali preobčutljivost, ki so navedeni v Prilogi II Uredbe EU 1169/2011, str. 43 (objavljeno na 
spletni strani šole in v šolski jedilnici). 

 
 

Vodja kuhinje: 
Danica Pust 

 
 

DOBER TEK! 

Organizator šolske prehrane: 
Laura Javoršek 

  

DATUM MALICA KOSILO POP. MALICA 

Ponedeljek 
18. 5. 2020 

 
ŠSZ 

Sendvič, 
sadno-zelenjavni sok 
 
Paradižnik 

Telečja obara, 
pisan kruh, 
jabolčni krhlji 

Jabolko, 
hruška, 
korenček 

Torek 
19. 5. 2020 

Eko mleko**, 
koruzni kosmiči, 
banana 

Tortelini, 
haše omaka, 
zelena solata z radičem, 
100 % jabolčni sok z vodo 

Jabolko, 
paprika, 
paradižnik 

Sreda 
20. 5. 2020 

 
 

ŠSZ 

Pisan kruh, 
topljen sir, 
kumarica, 
čaj 
 
Jagode (Zakladi 
kočevske) 

Ričet, 
pirin kruh, 
ovsen piškot s suhim sadjem 

Jabolko, 
korenček, 
suhe marelice 
 

Četrtek 
21. 5. 2020 

Čokoladni namaz, 
kruh s semeni, 
eko mleko** 

Dunajski puranji zrezek, 
pražen krompir, 
zelena solata z radičem, 
100 % jabolčni sok z vodo 

Jabolko, 
banana, 
orehi  
 

Petek 
22. 5. 2020 

 
ŠSZ 

 

Polnozrnata sirova 
štručka, 
ego sadni jogurt, 
 
Jabolko 

Fižolova juha, 
skutni štruklji s cimetovim 
posipom 

Jabolko, 
jabolčni krhlji, 
lešniki 

http://solskilonec.si/wp-content/uploads/2014/11/CELEX-32011R1169-SL-TXT.pdf
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Vodja kuhinje: 
Danica Pust 

 
 

DOBER TEK! 

Organizator šolske prehrane: 
Laura Javoršek 

 

DATUM MALICA KOSILO POP. MALICA 

Ponedeljek 
25. 5. 2020 

Kmečki kruh, 
kisla smetana, 
borovničev džem, 
čaj 

Makaronovo meso, 
zelena solata z radičem in 
čičeriko, 
sadna kupa 

Jabolko, 
banana, 
suhe marelice 
 

Torek 
26. 5. 2020 

 
ŠSZ 

Polnozrnata žemlja, 
piščančje prsi v ovoju, 
100 % pomarančni sok 
 
Paprika (Zakladi 
kočevske 

Zelenjavni polpeti, 
pire krompir, 
zelenjavna omaka, 
rdeča pesa v solat, 
 

Jabolko, 
paprika, 
paradižnik 

Sreda 
27. 5. 2020 

 
 

ŠSZ 

Mlečni riž, 
košček temne čokolade, 
suhe brusnice z rozinami 
 
Jagode (Zakladi 
kočevske 

Pečen piščanec, 
pražen krompir, 
mlad korenček v prilogi, 
zelena solata z radičem, 
100 % pomarančni sok z vodo 

 

Jabolko, 
jabolčni krhlji, 
lešniki 

Četrtek 
28. 5. 2020 

Ovsen kruh, 
tunin namaz s skuto, 
paradižnik, 
čaj 
 

Čufti, 
polnozrnate testenine, 
zelena solata z radičem in 
motovilcem, 
melona 

Jabolko, 
pomaranča, 
suhe brusnice in 
rozine 
 

Petek 
29. 5. 2020 

 
ŠSZ 

 

Čokoladno mleko, 
pletenka, 
jabolko  
 
Koleraba (Zakladi 
kočevske 

 

Trojka, 
polbel kruh, 
palačinke z marmelado 

Jabolko, 
hruška, 
korenček 

http://solskilonec.si/wp-content/uploads/2014/11/CELEX-32011R1169-SL-TXT.pdf

