JEDILNIK
november
2021
1. teden

Vir: www.pinterest.com

DAN

MALICA

KOSILO

DRUGA MALICA

TOR
2. 11.

Gobova juha s krompirjem (1, 7), ovseni kruh
(1, 6, v sledeh: 3, 7, 8, 11), jabolko

Prežganka (1, 3), mesno zelenjavna musaka (1, 3, 7, Skuta s sadjem (7), pisan kruh (1, 6)
12), zelena solata s koruzo (12)

SRE
3. 11.

Rženi kruh (1, 6, v sledeh: 3, 7, 8, 11), mesno
zelenjavni namaz (4, 7), EKO jabolčni sok

Goveji golaž (1), koruzna polenta (6), zelena solata
(12), biskvitno pecivo (1, 3, 7)

Biskvitno pecivo (1, 3, 7), čaj

ŠS: mleko
ČET
4. 11.

Polnozrnata bombetka (1, 6, 11, v sledeh: 3, 7,
8), piščančje prsi v ovitku (6), sir (7), paprika,
čaj

Krompirjeva juha (7, 12), carski praženec (1, 3, 7),
domači kompot

Kruh (1, 6), zeliščni namaz (7)

PET
5. 11.

Mlečni riž (7), posip, mandarina

Fižolov juha (6, 7, 12), ocvrt ribji file (1, 3, 4), pisana
testeninska solata (1, 3, 7, 10)

Fižolova juha (6, 7, 12), mala žemlja (1)

OPOMBE:
Tekom dneva je učencem na razpolago voda, pri kosilu pa še sok.
V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z EKO, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji
označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pri vsaki jedi so v oklepaju napisane številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost. Tabela alergenov se nahaja na
oglasni deski pri jedilniku.
Pridržujemo si pravico do prilagoditve jedilnika. Hvala za razumevanje.

JEDILNIK
november
2021
2. teden

Vir: www.pinterest.com

DAN
PON
8. 11.

MALICA
Makaroni s svinjskim mesom (1, 3, 7), kisle
kumarice(12), kaki

KOSILO

DRUGA MALICA

Bučkina juha (1, 7, 12), puranji zrezek s sirom (7),
pražen krompir, kumarična solata s (12)

Sadni jogurt (1, 3, 6, 7), jabolko

ŠS: lešniki
TOR
9. 11.

Koruzni kruh (1, 6), maslo (7, 12), domača
marmelada, bela kava (7)

Bistra juha (6, 7, 12), goveje meso v omaki (1, 6),
dušen riž, zelena solata (12)

Kruh (1, 6), piščančje prsi v ovitku (6),
kumarica

SRE
10. 11.

Sendvič (1, 6, 7), paradižnik, sok

Minjon juha (1), marelični cmoki (1, 3), domači
jabolčni kompot

Marelični cmoki (1, 3)

ČET
11. 11.

Mlečni zdrob (1, 7), posip, suho sadje (12)

Kostna juha z zakuho (1, 3), pečen piščanec (12),
mlinci (1, 3), rdeče zelje (12)

Kostna juha z zakuho (1, 3), mala žemlja (1,
6)

PET
12. 11.

Polnozrnata štručka (1, 6, 11, v sledeh: 3, 7,
8), hrenovka (6), gorčica (10), čaj, klementina

Porova juha (1, 9), polnozrnate testenine s tuno (1,
3, 4), motovilec v solati (12)

Polnozrnate testenine s tuno (1, 3, 4)

OPOMBE:

Tekom dneva je učencem na razpolago voda, pri kosilu pa še sok.
V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z EKO, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji
označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pri vsaki jedi so v oklepaju napisane številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost. Tabela alergenov se nahaja na
oglasni deski pri jedilniku.
Pridržujemo si pravico do prilagoditve jedilnika. Hvala za razumevanje.
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Vir: www.pinterest.com

DAN
PON
15. 11.

MALICA
Golaževa juha, pirin kruh (1, 3, 6, 7, 11),
mlečna rezina (1, 6, 7, 8)

KOSILO

DRUGA MALICA

Zelenjavna juha (7), špageti z omako bologneze
(1, 3, 12), EKO rdeča pesa (12)

Jogurt (7), mlečni kruh (1, 3, 6, 7)

ŠS: skuta
TOR
16. 11.

Čokolino (1, 7), banana

Paradižnikovo zelje s pečenico (12), pire krompir
(7), jogurtov biskvit (1, 3, 7)

Goveja juha s koščki govedine (1, 3)

SRE
17. 11.

Mini pica (1, 3, 7), čaj, grozdje

Špinačna juha (7, 12), palačinke z domačo
marmelado (1, 3, 7), mešani kompot (12)

Palačinke z domačo marmelado (1, 3, 7)

ČET
18. 11.

Rženi kruh (1, 6, v sledeh: 3, 7, 8, 11), tunin
namaz (4, 7), paprika, čaj,

Juha z EKO zdrobovimi cmoki (1, 3), ajdova kaša
s piščančjim mesom, endivija z radičem (12)

Polnozrnati kruh (1, 6, 11, v sledeh: 3, 7, 8),
rezina sira (7)

PET
19. 11.

Tradicionalni slovenski zajtrk: črni kruh iz krušne
peči (1, 6), maslo (7, 12), med, mleko (7), jabolko

Kisla juha (1, 7), kruh (1, 6),

Kruh (1, 6), pašteta (3, 6)

Sadni pinjenec (7), kruh (1, 6)
OPOMBE:

Tekom dneva je učencem na razpolago voda, pri kosilu pa še sok.
V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z EKO, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji
označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pri vsaki jedi so v oklepaju napisane številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost. Tabela alergenov se nahaja na
oglasni deski pri jedilniku.
Pridržujemo si pravico do prilagoditve jedilnika. Hvala za razumevanje.
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Vir: www.pinterest.com

DAN
PON
22. 11.

MALICA
Enolončnica s hrenovko (1, 6), pirin kruh (1,
6), frutabela (1, 7, 8)

KOSILO

DRUGA MALICA

Puranji paprikaš (1, 7), polnozrnate testenine (1,
3), zeljna solata (12)

Rženi kruh (1, 6, v sledeh: 3, 7, 8, 11), pašteta (3,
6, 7, 9)

ŠS: mleko
TOR
23. 11.

Mlečni močnik (1, 7), posip, mandarina

Goveja juha z rezanci (1, 3), govedina (1, 7),
krompirjeva omaka (7)

Pisan rogljič (1, 6, 7), kakav (7, 12)

SRE
24. 11.

Vegetarijanski sendvič (1, 6, 7), paprika, čaj,
jabolko

Kokošja juha (1, 7), pečena svinjska ribica,
koruzni svaljki (1, 3), zelena solata s čičeriko (12)

Kruh (1, 6), jajčni namaz (3, 7, 10, 12)

ČET
25. 11.

Kefir (7), makovka (1, 6, 7, v sledeh: 3, 11),
kivi

Ričet, ovseni kruh (1, 3), domač skutni zavitek
(1, 7)

Domač skutni zavitek (1, 7)

ŠS: lešniki
Polnozrnat kruh (1, 6, v sledeh: 3, 7, 8, 11),
toast šunka (6), sir (7), sveže kumare, kakav

Korenčkova juha (1), ocvrti ribji file (1, 3, 4, 6,
12), dušen riž, motovilec v solati (12)

Korenčkova juha (1), polnozrnata žemlja (1, 6)

PET
26. 11.
OPOMBE:

Tekom dneva je učencem na razpolago voda, pri kosilu pa še sok.
V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z EKO, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji
označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pri vsaki jedi so v oklepaju napisane številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost. Tabela alergenov se nahaja na
oglasni deski pri jedilniku.
Pridržujemo si pravico do prilagoditve jedilnika. Hvala za razumevanje.
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DAN
PON
29. 11.
TOR
30. 11.

MALICA

KOSILO

DRUGA MALICA

Pirin kruh (1, 6), pašteta (3, 6, 7, 9), kumarica, Porova juha (1, 3, 9), kaneloni (1, 3), zelena
čaj
solata (12), skutno pecivo (1, 3, 7)
Bela kava (1, 7), polenta (6), naši
Bučkina juha (1, 7, 12), lazanja z mletim mesom
(1, 7), zeljna solati s koruzo (12)

Graham kruh (1, 3, 6, 7), čokoladni namaz (1, 3,
5, 6, 7, 8, 11)
Kruh (1, 6), tunin namaz (4, 7)

OPOMBE:

Tekom dneva je učencem na razpolago voda, pri kosilu pa še sok.
V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z EKO, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji
označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pri vsaki jedi so v oklepaju napisane številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost. Tabela alergenov se nahaja na
oglasni deski pri jedilniku.
Pridržujemo si pravico do prilagoditve jedilnika. Hvala za razumevanje.

Jedilnik sestavili kuharica Petra Prijol in OŠP Nina Vozlič

Jedilnik pregledala ravnateljica OŠ Križevci Vasilija Stolnik

