
ŠOLSKI JEDILNIK, OSNOVNA ŠOLA JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE, ŠOLSKO LETO 2020/21 

 

 

 
 

DATUM/ 

DAN 

 

DOPOLDANSKA MALICA 

 

KOSILO 

POPOLDANSKA 

MALICA 

5. 10.  
2020/ 

ponedeljek 

Čaj, francoski rogljič z orehi, 

kivi* (L, G) 

Zelenjavna enolončnica (jajčevec), 

kruh, posolanka z jabolki (G) 

Zelenjavni  

krožnik 

6. 10.  
2020/ 
torek 

Mlečna prosena kaša, pirine 

palčke, jabolko zlati delišes* 

(G) 

Korenčkova juha, puranji 

zrezek po vrtnarsko, 

polnozrnati široki rezanci, 

kumara in paradižnik v solati* 
(G) 

Paprika, grisini 

(G) 

7. 10.  
2020/ 
sreda 

Čaj z medom in limono, 

pašteta Junior, kruh, 

zelenjava* 

Pasulj z mesom, rženi kruh, 

sladica (G) 

Sadni krožnik  

8. 10.  
2020/ 

četrtek 

Bela kava, polenta, grozdje* 

(L, G) 
Špinačna juha, piščančji paprikaš, 

polenta, mešana solata* (L, G) 

 

Kruh, maslo, 

paradižnik* (L, 

G)  

9. 10.  
2020  
petek 

Zeliščni čaj, rženi kruh, 

piščanje prsi v ovitku, 

paprika* (L, G) 

Juha iz hokaido buč, rižota z 

morskimi sadeži, parmezan, radič 

s koružo in rdečo čebulo* (L, R2, 

G) 

Navadni jogurt z 

vročim sadjem 

(borovnice) (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? 

(5. – 9. 10. 2020) 

DOBER TEK! 



ŠOLSKI JEDILNIK, OSNOVNA ŠOLA JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE, ŠOLSKO LETO 2020/21 

 

 

 
 

DATUM/ 

DAN 

 

DOPOLDANSKA MALICA 

 

KOSILO 

POPOLDANSKA 

MALICA 

12. 10.  
2020/ 

ponedeljek 

Koruzni kruh, sardelin namaz, 

sveža zelenjava*, lipov čaj, 

čokoladni puding Vindia (L, G) 

Mlečna juha z ajdovo kašo, lečin 
skutni polpet, krompirjev pire, 

omaka iz špinače, vložena 
zelenjava* (L) 

Jogurt, sadje* 

 (L) 

13. 10.  
2020/ 
torek 

Domači rženi kruh, maslo, 
med, mleko, jabolko 

(G, L) 

Zelenjavna juha, zeljne krpice iz 
polnovrednih testenin, zelena 

solata kristalka s semeni* 
(G, L, J) 

 

Sestavljena 
solata iz kus-

kusa (G) 
 

14. 10.  
2020/ 
sreda 

Testenine s skuto, slivov 

kompot 

VRTEC: skutni namaz, slivov 

kompot 

Telečja enolončnica z žličniki, 
kruh, skutna ajdova zlevanka  

(G) 

Banana*  

15. 10.  
2020/ 

četrtek 

 Mlečni močnik, kocka temne 
čokolade, suho sadje in 

oreščki* 
(G, L) 

Goveja juha, kuhana govedina, 
pražen krompir, smetanov hren, 

solata* (G, J, L) 

Koruzni kruh, 
sir, paradižnik 

(L) 
 

16. 10.  
2020  
petek 

Puranja prsa v ovitku, sveža 
kumarica*, ovseni kruh, sadni 

čaj z medom in limono 
(G, L, J) 

Brokolijeva juha, škarpena po 

tržaško, prosena kaša z blitvo, 

zeljeva solata 

*  (L, R2, G) 

Skutka Mu brez 

dodanega 

sladkorja (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 
 

 

 
DOBER TEK! 

Kaj bomo jedli ta 

teden? 

(12. – 16. 10. 2020) 


