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

 

 

DATUM/ 

DAN 

 

DOPOLDANSKA MALICA 

 

KOSILO 

POPOLDANSKA 

MALICA 

7. 9.  
2020/ 

ponedeljek 
 

Špinačni namaz, ovseni kruh, 

paradižnik*, čaj 

 (L, G) 

Grahova kremna juha z ribano 

kašo, govedina v omaki, svaljki, 

solata* 

 

Sadje, oreščki 

(O) 

8. 9.  
2020/ 
torek 

Pica iz polnozrnate moke s 

skušo, zelenjava, zeliščni čaj z 

medom in limono* (L, R2, G) 

Kremna juha iz korenovk in 

kruhovimi kockami, rižota s 

kunčjim mesom in stročjim 

fižolom, zelena solata* (L, G) 

Navadni jogurt, 

sadje* (L) 

9. 9.  
2020/ 
sreda 

Zeljne krpice (G) 

VRTEC: mlečna ribana kašica, 

graham kruh, slive (G, L) 

Zelenjavna enolončnica s 

piščančjo prsovino, ovsena 

bombetka, ajdova zlevanka s 

skuto (L, G)  

Pomarančni sok, 

polnozrnati 

prepečenec* (L, 

G) 

10. 9.  
2020/ 

četrtek 

Bela kava, koruzna polenta, 

hruška (L) 

Zdrobova juha z jajcem in 

korenčkom, pečene bedrice, 

mlinci, kumare v solati* 

(L, J, G) 

Sestavljena 

solata s 

kuskusom* 

11. 9.  
2020/ 
petek 

Ajdov kruh, rezina poltrdega 

sira, zelena paprika, čaj  

 (L, G) 

Gobova juha, pečena riba po 

tržaško, ajdova kaša, mešana 

solata (L, R2) 

Grozdje  

 

Možne so nepredvidene spremembe jedilnikov.  

V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. 
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 Razkrižj 

 
  

DOBER TEK! 

Kaj bomo jedli ta 

teden? 

(7.– 11. 9. 2020) 



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

 

 

 
 

DATUM/ 

DAN 

 

DOPOLDANSKA MALICA 

 

KOSILO 

POPOLDANSKA 

MALICA 

14. 9.  
2020/ 

ponedeljek 
 

Polnozrnat rogljič z maslom in 

medom, domače čokoladno 

mleko, jabolčni krhlji* (L, G) 

Zelenjavna juha, puranji zrezek 

na žaru, džuveč riž, solata z 

lanenim oljem  (L, G) 

Polnozrnata 

žemljica, 

zelenjava  (L, G) 

18. 9.  
2020/ 
torek 

Pirin mlečni zdrob, čokolada, 

banana 

(L, G) 

Fižolova juha, špageti po 

bolonjsko, parmezan, mešana 

solata s korenčkom in feta 

sirom* (G, L) 

Zelenjavni 

krožnik s 

proseno kašo* 

(G) 

19. 9.  
2020/ 
sreda 

Mlečna juha z lososom 

(sladkim krompirjem, 

korenčkom in koprom), kmečki 

kruh* (L, G) 

VRTEC: mlečni namaz, kmečki 

kruh, zelenjava, mleko 

Zelenjavni kaneloni, zeljeva 

solata s krompirjem (G, J) 

VRTEC: + mlečna juha z lososom 

Rženi kruh, kozji 

sir, zelenjava* 

(G, L) 

20. 9.  
2020/ 

četrtek 

Popečen polnozrnat toast s 

česnom, mocarela, paradižnik z 

baziliko, oljčnim oljem in 

kisom*, mleko (L, G) 

Goveja juha, kuhana govedina, 

pražen krompir, špinača z 

bešamelom* 

(L) 

Sadni pinjenec 

(L)  

21. 9.  
2020/  
petek 

Graham kruh, sardelni namaz, 

zelenjava*, čaj 

 (L, G) 

Ohrovtova enolončnica s 

svinjskim mesom, rženi kruh, 

slive (G) 

Navadni jogurt, 

sadni preliv iz 

različnih vrst 

sadja*(L, G) 

Možne so nepredvidene spremembe jedilnikov.  

V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. 
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? 

(14.– 20. 9. 2020) 

DOBER TEK! 



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

 

 

 

 
 

DATUM/ 

DAN 

 

DOPOLDANSKA MALICA 

 

KOSILO 

POPOLDANSKA 

MALICA 

21. 9.  
2020/ 

ponedeljek 

Zeliščna polnozrnata štručka, 

čičerikin namaz s pečenim 

korenčkom, paprika, čaj* (L, 

G) 

Otroška juha, polnjena paprika, 

pire krompir, sadje (G) 

Sadni krožnik 

22. 9.  
2020/ 
torek 

Domači hamburger v 

polnozrnati kajzerici (čebula, 

solata, paradižnik), čaj (L, G) 

Zelenjavna mineštra, kruh,   

domači jabolčni sok z vodo* (G) 

Navadni jogurt, 

sadje (L) 

23. 9.  
2020/ 
sreda 

Sladko zelje s klobaso, rženi 

kruh* (G) 

VRTEC: mesni namaz, kmečki 

kruh, zelenjava, mleko (L, G) 

Gratinirane skutne palačinke iz 

polnozrnate moke, domač 

kompot* (L, G) 

 

Kocke sira, 

paprika (L) 

24. 9.  
2020/ 

četrtek 

Popečen polnozrnati kruh, 

umešana jajčka, paradižnik, 

čaj (J, G) 

Kremna juha iz hokaido buč, 

pečen mariniran piščanec, dušena 

ajdova kaša, mešana solata* (G) 

sadje (L)  

25. 9.  
2020  
petek 

Mlečni riž s cimetom in kocko 

temne čokolade, breskev* (L, 

G) 

Cvetačna juha z ovsenimi kosmiči, 

panirana riba v sezamovi 

srajčki, krompirjeva solata (L, 

R2, G) 

Skutna blazinica, 

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? 

(21.– 25. 9. 2020) 

DOBER TEK! 



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

 

 

 
 

DATUM/ 

DAN 

 

DOPOLDANSKA MALICA 

 

KOSILO 

POPOLDANSKA 

MALICA 

28. 9.  
2020/ 

ponedeljek 

Mleko, rženi kruh, maslo, 

slivova marmelada* (L, G) 

Cvetačna juha, ajdova kaša z 

govejim mesom, zelena solata z 

bučnim in olivnim oljem (G) 

Zelenjavni  

krožnik 

29. 9.  
2020/ 
torek 

Šipkov čaj, bučkin namaz, 

paprika* (G) 

Dušeno sladko zelje, sesekljan 

zrezek s koruzo, pire krompir (G) 

Bio sadni kefir, 

koruzni kosmiči 

(L) 

30. 9.  
2020/ 
sreda 

Rženi kruh, zaseka, čebula, 

kisle kumarice, čaj* (G) 

 

Fižolova juha, domači svaljki z 

orehi in lešniki, 100% pomarančni 

sok + voda * (L, G) 

 

Sadni krožnik  

1. 10.  
2020/ 

četrtek 

Mlečni polnozrnati močnik, 

rženi kruh, borovnice (L, G) 
Ohrovtova bistra juha s 

krompirjem, makaronovo 

meso, kumara in koruza v 

solati z bučnim oljem* (G) 

Pecivo, ananas 

(L, G)  

2. 10.  
2020  
petek 

Bela kava, rezina sira, kruh, 

zelenjava* (L, G) 

Porova juha, ribji polpet, grahova 

omaka, pire krompir, grozdje* (L, 

R2, G) 

Navadni jogurt s 

sadjem, rogljiček 

(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? 

(28. 9. – 2. 10. 2020) 

DOBER TEK! 


