
Jedilniki na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje, julij, avgust 2019 

 

 
 
 
 
 

DATUM/ 

DAN 

 

DOPOLDANSKA MALICA 

 

KOSILO 

POPOLDANSKA 

MALICA 

1. 7.  
2019/ 

ponedeljek 
 

Mlečni pirin griz, čokoladni 

posip, breskev* (G, L)  

  

Juha z rezanci, telečje meso v 

naravni omaki, polnozrnate 

testenine, zeljeva solata, 100% 

sok  razredčen z vodo 

Bombetka, maslo, 

zelenjava*  

(G, L) 

3. 7.  
2019/ 
torek 

Piščančja pašteta, kruh s 

semeni, paradižnik, domači 

sok, nektarina* (G) 

 

Zelenjavna juha, pohane 

pečene bedre, dušen krompir 

s korenčkom in grahom, 

zelena solata s fižolom in 

šalotko* (G) 

Polnozrnate 

palčke, sadje*(G)  

 

4. 7.  
2019/ 
sreda 

Aljaževa klobasa, kruh, domača 

limonada z metinimi listi, sveža 

zelenjava* (L) 

Zelenjavna  enolončnica z 

žličniki in s puranjim mesom,  

kvasenica, sok*  (G, L) 

 Sadni krožnik* 

 

5. 7.  
2019/ 

četrtek 

Kuhana jajca, sveža zelenjava*, 

ovseni kruh, čaj z limono * (G, 

R2) 

Gobova juha, polnozrnati 

špageti z mesno omako, 

mešana paradižnikova 

solata*(L, G) 

Skutna sladica s 

češnjami* (L) 

6. 7.  
2019/  
petek 

Mlečna prosena kaša, graham 

žemlja, sadje (G, L) 

 

Kremna zelenjavna juha, 

pohana riba, krompirjeva 

solata (G, R2) 

 Korenčkov namaz, 

zelenjava*, kruh z 

semeni,  (L, G) 

Možne so nepredvidene spremembe jedilnikov.  

V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Čaj je nesladkan oz. malo sladkan z 

medom.  
Sadje, zelenjava, med, jajce, moka, kis in bučno olje so lokalne pridelave.  

Sodelujoči pri sestavi jedilnika:  Jedilnik pregledala: 
Vlasta Veršič, kuharica   

Vesna Hernja, pomočnica kuharice  Anica Šimonka, 
Anita Danč Ismajlovič, vodja prehrane 

 

ravnateljica OŠ 
Razkrižje 

 

  

Kaj bomo jedli ta 
teden? 

   (1. - 5. 7. 2019) 



Jedilniki na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje, julij, avgust 2019 

 

 
 
 
 
 

DATUM/ 

DAN 

 

DOPOLDANSKA MALICA 

 

KOSILO 

POPOLDANSKA 

MALICA 

8. 7.  
2019/ 

ponedeljek 
 

Navadni jogurt, koruzni 

kosmiči, med, sadje* (O, L) 

Juha, zrezek v gobovi omaki, 

mlinci, paradižnikova 

solata*(G) 

Zelenjava*, 

koruzna žemljica 

9. 7.  
2019/ 
torek 

Kakav, prešana šunka, rženi 

kruh, mešana sveža zelenjava* 
(G) 

Zelenjavna juha, testenine v 

omaki z lososom, brokolijem 

in korenčkom, mešana solata z 

naribano kolerabo* (G, R2) 

Sadje *, 

polnozrnat 

prepečenec (G) 

10. 7.  
2019/ 
sreda 

Čaj z limono, črni kruh, mesno-

zelenjavni namaz, paradižnik* 
(G) 

Korenčkova juha, riž, pečen 

piščanec, paradižnik in kumara 

v solati* 

 

Banana, mleko 

(L)  

11. 7.  
2019/ 

četrtek 

Kakav, jajce na oko, ovseni 

kruh, sveža domača zelenjava* 

(G, J, L) 

 

Bučkina juha, ocvrti jajčevec 

(pečeno v pečici), pečen mladi 

krompir s sirom, mešana 

solata* (L, G) 

Pomaranča, črna 

bombetka (G) 

12. 7.  
2019/  
petek 

Pirin zdrob, mleko, melona 

(L) 

Krompirjev golaž, polnozrnati 

špageti po bolonjsko, rdeča 

pesa (G, L) 

Rženi kruh, sir, 

sveža zelenjava (G, 

L) 

Možne so nepredvidene spremembe jedilnikov.  

V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Čaj je nesladkan oz. malo sladkan z 

medom.  
Sadje, zelenjava, med, jajce, moka, kis in bučno olje so lokalne pridelave.  

Sodelujoči pri sestavi jedilnika:  Jedilnik pregledala: 
Vlasta Veršič, kuharica   

Vesna Hernja, pomočnica kuharice  Anica Šimonka, 
Anita Danč Ismajlovič, vodja prehrane 

 

ravnateljica OŠ 
Razkrižje 

 

 

 

Kaj bomo jedli ta 
teden? 

   (8. - 12. 7. 2019) 
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DATUM/ 

DAN 

 

DOPOLDANSKA MALICA 

 

KOSILO 

POPOLDANSKA 

MALICA 

15. 7.  
2019/ 

ponedeljek 
 

Ribja pašteta, domači kruh, 

paprika, čaj/sok, breskev* (R2, 

G) 

Zelenjavna bučkina juha, 

puranji trakci v omaki s 

smetano in sezonsko 

zelenjavo, njoki, sezonska 

solata* (G, L) 

Domača pogača z 

marmelado*, 

mleko (G) 

16. 7.  
2019/ 
torek 

Mlečna prosena kaša, sadje 

(G, L) 

Juha s kolerabo, rižota s 

piščančjim mesom, parmezan, 

solata* (G, L) 

Ocvirkova pogača, 

paprika* (G) 

17. 7.  
2019/ 
sreda 

Piščančja prsa, žemlja, 

paradižnik*, čaj (G) 

Juha s stročjim fižolom, zeljne 

krpice, lubenica (G, L) 

Domače skutno-

sadno pecivo, 

sok*   (L, G) 

18. 7.  
2019/ 

četrtek 

Ržena štručka, maslo in med, 

kakav, sadje* (L, G) 

Bistra juha, pečen piščanec, 

priloga z ajdovo kašo, mešana 

sezonska solata* (G) 

Kruh, Zdenka sir, 

korenčkove 

palčke* (G) 

19. 7.  
2019  
petek 

Ovseni kruh, čičerikin namaz, 

zelenjava*, kakav (G, L) 

Zelenjavna juha, pečena riba v 

pečici ob zelenjavi, 

krompirjeva solata z jajčko* 

(R2, G, J) 

Jogurt, jagode, 

med (L) 

Možne so nepredvidene spremembe jedilnikov.  

V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Čaj je nesladkan oz. malo sladkan z 

medom.  
Sadje, zelenjava, med, jajce, moka, kis in bučno olje so lokalne pridelave.  

Sodelujoči pri sestavi jedilnika:  Jedilnik pregledala: 
Vlasta Veršič, kuharica   

Vesna Hernja, pomočnica kuharice  Anica Šimonka, 
Anita Danč Ismajlovič, vodja prehrane 

 

ravnateljica OŠ 
Razkrižje 

 

  

Kaj bomo jedli ta 
teden? 

   (15. - 19. 7. 2019) 
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DATUM/ 

DAN 

 

DOPOLDANSKA MALICA 

 

KOSILO 

POPOLDANSKA 

MALICA 

22. 7.  
2019/ 

ponedeljek 
 

Mlečni močnik, banana, 

čokoladni posip (L) 

Kremna bučkina juha, ajdovi 

štruklji z drobtinami, sadni 

sladoled (L) 

Slane palčke, 

zelenjava* (G) 

23. 7.  
2019/ 
torek 

Bela kava, sendvič s sirom in 

paradižnikom* 

(L, G) 

Paradižnikovo dušeno zelje s 

piščančjo hrenovko brez 

aditivov, kruh, ajdova 

zlevanka* (G) 

Navadni jogurt, 

češnje, rezina 

kruha (G, L) 

24. 7.  
2019/ 
sreda 

Čaj z limono in medom, pisan 

kruh, korenčkov namaz, 

paradižnik* (G) 

Kremna kolerabina juha, 

ajdova kaša, pečena riba ob 

zelenjavi, paradižnikova solata 

z ovčjim sirom (G, R2) 

Skuta, sadje (L) 

25. 7.  
2019/ 

četrtek 

Ovseni kruh, skutni-zeliščni 

namaz s česnom, zelenjava, 

domači sok* (G, L) 

Piščančji paprikaš, polnozrnate 

testenine, mešana kumarična 

solata* (G, L, J) 

Domači puding, 

višnje 

(G, L) 

26. 7.  
2019  
petek 

Mleko, popečena polnozrnata  

štručka v olivnem olju, 

paprika* 

(G, L) 

Enolončnica s stročjim fižolom 

in puranjim mesom, kruh, 

domača sadna rezina brez 

dodanega sladkorja, sok 

 

Jagode, pinjenec 

(L) 

Možne so nepredvidene spremembe jedilnikov.  

V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Čaj je nesladkan oz. malo sladkan z 

medom.  
Sadje, zelenjava, med, jajce, moka, kis in bučno olje so lokalne pridelave.  

Sodelujoči pri sestavi jedilnika:  Jedilnik pregledala: 
Vlasta Veršič, kuharica   

Vesna Hernja, pomočnica kuharice  Anica Šimonka, 
Anita Danč Ismajlovič, vodja prehrane 

 

ravnateljica OŠ 
Razkrižje 

 

 

  

Kaj bomo jedli ta 
teden? 

   (22. - 26. 7. 2019) 
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DATUM/ 

DAN 

 

DOPOLDANSKA MALICA 

 

KOSILO 

POPOLDANSKA 

MALICA 

12. 8.  
2019/ 

ponedeljek 
 

Rženi kruh, rezina sira (kozjega), 

paprika, sok 

 (L, G) 

Paradižnikova ribja 

enolončnica z ajdovo kašo in 

drugo zelenjavo, kruh, 

palačinke iz polnozrnate 

moke (G, R2) 

Sadni krožnik * 

 

13. 8.  
2019/ 
torek 

Bela kava, zeliščna bageta, sveža 

zelenjava* (L, G) 

Bučkina juha, puranji zrezek 

na žaru, pečen krompir, 

zelena solata z ovčjim sirom 

in semeni (G, L) 

Jagode*, 

polnozrnati 

prepečenec 

(G) 

14. 8.  
2019/ 

četrtek 

Čokoladni kornet, sadje*(L) Porova juha, dušena 

piščančja prsa v zelenjavni 

omaki, polnozrnati svaljki,  

kumarična solata* (G) 

Pirine pogače s 

sirom, 

zelenjava* (G) 

15. 8.  
2019/ 
sreda 

 

Praznik: MARIJINO VNEBOVZETJE 

 

16. 8.  
2019  
petek 

Kakav, ovsen kruh, skušin namaz z 

zelišči, paprika, paradižnik 

(G, R2, L) 

Kislo zelje z ajdovimi žganci, 

pečenica (G) 

Sadje, 

polnozrnati keksi 

(G) 

Možne so nepredvidene spremembe jedilnikov.  

V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Čaj je nesladkan oz. malo sladkan z 

medom.  
Sadje, zelenjava, med, jajce, moka, kis in bučno olje so lokalne pridelave.  

Sodelujoči pri sestavi jedilnika:  Jedilnik pregledala: 
Vlasta Veršič, kuharica   

Vesna Hernja, pomočnica kuharice  Anica Šimonka, 
Anita Danč Ismajlovič, vodja prehrane 

 

ravnateljica OŠ 
Razkrižje 

 

Kaj bomo jedli ta 
teden? 

   (12. - 16. 8. 2019) 
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DATUM/ 

DAN 

 

DOPOLDANSKA MALICA 

 

KOSILO 

POPOLDANSKA 

MALICA 

19. 8.  
2019/ 

ponedeljek 
 

Mlečni močnik, čokoladni 

posip, sadje (L) 

Juha z ribano kašo, ragu s 

telečjim mesom, dušena 

prosena kaša z zelenjavo, zelena 

solata s koruzo* (G, L) 

Paprika*, 

polovica žemljice 

(G) 

 

20. 8.  
2019/ 
torek 

Mleko, polnozrnat kruh, kisla 

smetana, domači džem* (G, L) 

 

Poletna enolončnica s 

piščančjim mesom, kruh, biskvit 

s sadnim prelivom in smetano 

(G) 

Kocke sira, 

različna 

zelenjava* (G, L) 

21. 8.  
2019/ 
sreda 

Mlečna prosena kaša, temna 

čokolada, jabolko (G, L) 

Zeljna juha s krompirjem, 

puranji zrezek v naravni omaki, 

krompirjevi svaljki, mešana 

solata* (G) 

Paprika, pirini 

palčki, razredčen 

jabolčni naravni 

sok (G) 

22. 8.  
2019/ 

četrtek 

Čaj, zeliščna polnozrnata 

štručka, sveža zelenjava  (G, L) 

Zelenjavna juha, puranji zrezek 

v naravni omaki, pečen krompir, 

kumarična solata z jogurtovim 

prelivom (L, G) 

Kefir, jagode (L) 

24. 8.  
2019/ 
petek 

Mleko, ajdov kruh, kuhana 

šunka, paprika* (L, G) 

Ribji narastek z mešano 

zelenjavo, palačinke z 

marmelado, sok (G, R2, J) 

Breskev*, grisini 

(G) 

Možne so nepredvidene spremembe jedilnikov.  

V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Čaj je nesladkan oz. malo sladkan z 

medom.  
Sadje, zelenjava, med, jajce, moka, kis in bučno olje so lokalne pridelave.  

Sodelujoči pri sestavi jedilnika:  Jedilnik pregledala: 
Vlasta Veršič, kuharica   

Vesna Hernja, pomočnica kuharice  Anica Šimonka, 
Anita Danč Ismajlovič, vodja prehrane 

 

ravnateljica OŠ 
Razkrižje 

 

 

Kaj bomo jedli ta 
teden? 

   (19. - 23. 8. 2019) 
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DATUM/ 

DAN 

 

DOPOLDANSKA MALICA 

 

KOSILO 

POPOLDANSKA 

MALICA 

26. 8.  
2019/ 

ponedeljek 
 

Črni kruh, zaseka, čebula, čaj z 

limono, domače jabolko* (G, L) 

Enolončnica s kolerabo, 

krompirjem in drugo 

zelenjavo, ajdov kruh, jabolčna 

pita (G, J) 

Ovsena bombetka, 

topljeni sir, 

paradižnik* (G, L) 

27. 8.  
2019/ 
torek 

Kajzerica, mlečni namaz 

Philadelphia, solata* (G, L)  

 

Blitvina juha s krompirjem, 

piščančja nabodala, džuveč riž, 

zelena solata, sladoled z 

vročim sadjem (G, L, J) 

 Čokoladni puding, 

sadje *(L) 

28. 8.  
2019/ 
sreda 

Mleko, rezina kozjega sira, 

zelenjava*, ovseni kruh  

 (G, L) 

Prežganka, puranji zrezek s 

sirom na žaru, kuhan krompir 

s špinačno smetanovo omako 

(s šalotko in česnom), zelena 

solata s koruzo, voda (G, L) 

Lubenica* 

29. 8.  
2019/ 

četrtek 

Prosena kaša, čokoladni posip, 

banana (L) 

Porova juha, file lososa, 

krompirjeva solata*, 

pomarančni sok (R2, L) 

Paprika*, žemljica  

(G, L) 

30. 8.  
2019/  
petek 

Domača pizza s skušo in 

šunkarico*, zelenjava*, 
razredčen naravni sok z vodo,  

(G, R2) 

Goveja juha z različno 

zelenjavo, njoki, smetanova 

omaka z govejim mesom, 

mešana kumarična solata (G, L) 

Navadni jogurt, 

med, breskev*  (G, 

L) 

Možne so nepredvidene spremembe jedilnikov.  

V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Čaj je nesladkan oz. malo sladkan z 

medom.  
Sadje, zelenjava, med, jajce, moka, kis in bučno olje so lokalne pridelave.  

Sodelujoči pri sestavi jedilnika:  Jedilnik pregledala: 
Vlasta Veršič, kuharica   

Vesna Hernja, pomočnica kuharice  Anica Šimonka, 
Anita Danč Ismajlovič, vodja prehrane 

 

ravnateljica OŠ 
Razkrižje 

 

 

Kaj bomo jedli ta 
teden? 

   (26. - 30. 8. 2019) 


