JEDILNIK
maj/junij
2022
1. teden

Vir: www.pinterest.com

DAN
PON
30. 5.

MALICA

DRUGA MALICA
EKO široki rezanci v gobovi omaki (1, 3)

ŠS: skuta

Kostna juha (1, 3), puranji zrezek v gobovi omaki (1,
7), EKO široki rezanci (1, 3), zeljna solata s fižolom
(12)

TOR
31. 5.

Rižota s puranjim mesom (1, 3, 7), sveže
kumarice ŠS: jagode

Goveja juha z rezanci (1, 3), špinača (1, 7), govedina,
pire krompir (7)

Polnozrnati kruh (1, 6, 11, v sledeh: 3, 7,
8), skutni namaz (7)

SRE
1. 6.

1. – 4. razred: Sendvič, jabolko,
voda (končna ekskurzija);

Minjon juha (1, 3), špageti z bolonjsko omako (1, 3),
rdeča pesa (12), skutno pecivo (1, 3, 7)

Skuta s sadjem (7), pisan kruh (1, 6)

Prežganka (1, 3), carski praženec (1, 3, 7), posip,
domači kompot (12)

Carski praženec (1, 3, 7), posip

Brokolijeva juha (7, 12), ocvrte ribe (1, 3, 4, 12),
krompirjeva solata (12)

Kruh (1, 6), tunin namaz (4, 7)

Svetovni
dan mleka

Domač čokoladni puding (7), malinovec, pisan
kruh (1, 6), jabolko

KOSILO

ŠS: mleko

Ostali: Skutni žepek (1, 7), kakav (7)
ČET
2. 6.

5., 6., 8 in 9. razred: Sendvič, jabolko, voda
(končna ekskurzija)
Ostali: Skutni žepek (1, 7), kakav (7)

PET
3. 6.

Domači sadni jogurt (7), pisan kruh (1, 6, 7, 8),
sibirske borovnice

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 in na koncu jedilnika na spletni strani.
Pridržujemo si pravico do prilagoditve jedilnika. Hvala za razumevanje.

JEDILNIK
junij
2022
2. teden

Vir: www.pinterest.com

DAN

MALICA

KOSILO

DRUGA MALICA

PON
6. 6.

Sirova štručka (1, 6, 7), sok, jagode

Cvetačna juha (7), ajdova kaša s puranjim mesom,
rdeča pesa v solati (12)

Kruh (1, 6), zelenjavno-mesni namaz (1, 3, 7)

TOR
7. 6.

Golaževa juha (1), rženi kruh (1, 6, v sledeh: 3,

Sadni jogurt (7), beli kruh (1, 6)

7, 8, 11), frutabela (1, 6, 7, 8)

Grahova juha (7), kaneloni (1, 3), tatarska omaka (3),
krompirjeva solata (12)

SRE
8. 6.

Graham kruh (1, 3, 6, 7), piščančja prsa v ovitku
(6), rezina sveže paprike, EKO jabolčni sok

Porova juha (1, 7), goveji zrezek v omaki (1, 7), njoki (1, 3),
radič z zeleno solato (12)

Sirova štručka (1, 3, 6, 7)

ŠS: mleko
ČET
9. 6.

Mlečni močnik (1, 7), posip, nektarina

Fižolova juha (6, 7, 12), polnozrnate testenine s tunino
omako (1, 3, 4, 12), zelena solata (12)

Polnozrnate testenine s tunino omako (1, 3,
4, 12)

PET
10. 6.

Črni kruh iz krušne peči (1, 6), maslo (7), med,
kakav, jabolko

Zelenjavna mineštra (1, 3), marmeladne palačinke (1, 3, 7),
domači kompot (12)

Zelenjavna mineštra (1, 3), 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 in na koncu jedilnika na spletni strani.
Pridržujemo si pravico do prilagoditve jedilnika. Hvala za razumevanje.

JEDILNIK
junij
2022
3. teden

Vir: www.pinterest.com

DAN

MALICA

PON
13. 6.

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

KOSILO

DRUGA MALICA

Kostna juha z zakuho (1, 3), pečene piščančje
peruti, dušen riž (12), paradižnikova solata (12)

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

Krompirjeva omaka (1, 3), hrenovka (7), skutno
pecivo (1, 3, 7)

Polnozrnat kruh (1, 6, 11, v sledeh: 3, 7, 8),
skutni namaz (7)

Goveji golaž (1), koruzna polenta (6), zelena
solata (12), jabolčna pita (1, 3, 7)

Jabolčna pita (1, 3, 7), sok

Bistra juha (1, 3), pečenka, mlinci (1, 3), rdeča pesa
(12)

Kefir (7), beli kruh (1, 6)

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

Kruh (1, 6), pašteta (3, 7)

ŠS: skuta
TOR
14. 6.

Koruzni kosmiči (8), mleko (7), kornet (1, 7,
8)
ŠS: jagode

SRE
15. 6.

ČET
16. 6.
PET
17. 6.

EKO Sadni jogurt (7), pisan kruh (1, 3, 11),

jabolko
ŠS: mleko
Mini pica (1, 3, 7), čaj, breskev
Gobova juha s krompirjem (1, 7, 12),
polnozrnata žemlja (1, 6, 11, v sledeh: 3, 7, 8),
mlečna rezina (1, 6, 7, 8)

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 in na koncu jedilnika na spletni strani.
Pridržujemo si pravico do prilagoditve jedilnika. Hvala za razumevanje.

JEDILNIK
junij
2022
4. teden

Vir: www.pinterest.com

DAN

MALICA

PON
20. 6.

Marmeladni rogljič (1, 3, 6), kakav (1)

TOR
21. 6.

KOSILO

DRUGA MALICA
Domač čokoladni puding (7)

ŠS: mleko

Bučkina juha (1, 7, 12), puranji zrezki po pariško
(1, 3, 7), rizi-bizi, zeljna solata s koruzo (12)

Ovseni kruh (1, 6, v sledeh: 3, 7, 8, 11),
kuhan pršut (6), paprika, sok

Gobova juha s krompirjem (7), testenine s
svinjskim mesom (1, 3), paradižnikova solata (12)

Polnozrnate testenine (1, 3), orehov posip (8)

Piščančji paprikaš (1, 7), pire krompir (1, 7),
zelena solata (12)

Kruh (1, 6), rezina sira (7), paprika

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

Sadni pinjenec (7), pisan kruh (1, 6)

ŠS: jagode
SRE
22. 6.

Pirin kruh (1, v sledeh: 3, 6, 7, 11), tunin
namaz (4, 7), paprika, čaj
ŠS: mleko

ČET
23. 6.

Mlečni riž (1, 7), posip, ameriške borovnice

PET
24. 6.

Sezamova bombetka (1, 6, 11, v sledeh: 3, 7, Kisla juha (12), kruh (1, 6)
8), pleskavica (6), zelena solata, paradižnik,
čaj, lučka (3, 7)

Kisla juha (12), 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 in na koncu jedilnika na spletni strani.
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

