
 
OSNOVNA ŠOLA  TABOR I MARIBOR 
JEDILNIKI ZA SEPTEMBER  2020                                                                                   

 
 

1.  TEDEN (1. 9. 2020–4. 9. 2019)  

 PONEDELJEK 
31. 8. 2020 

TOREK 
1. 9. 2020 

SREDA 
2. 9. 2020 

ČETRTEK 
3. 9. 2020 

PETEK 
4. 9. 2020 

ZAJTRK   Turist kruh, topljeni sir, 

paprika, planinski čaj 

Pletenka,  

mleko 

Polbeli kruh,  

zelenjavni namaz, 

sadni čaj 

MALICA  

 

Sirova štručka, 

mleko (2 dl),  

jabolko 

Žemlja iz  

koruzne moke,  

bio kefir jagoda*, 

jabolko 

 

Hot dog s piščančjo 

hrenovko, gorčica, 

domači ledeni čaj 

 

Sliva (ŠSZ) 

 

Temni francoski 

rogljiček z mareličnim 

nadevom,  

voda z limono,  

jabolko 

 

Pasterizirano 

nehomogenizirano 

mleko (ŠM) 

KOSILO   Špageti z bolonjsko 

polivko,  

 rdeča pesa v solati, 

žitna rezina s sadjem 

Krompirjeva 

enolončnica s 

puranjim mesom, 

marmorni kolač 

Piščančja bedra,  

rizi bizi,  

zelena solata s koruzo,  

100  % sadni sok 

razredčen z vodo 

POPOLD. 
MALICA 

  Smoothie, 
riževe ploščice 

Makova štručka,  

hladni napitek 

Sezonsko sadje,  

kruh 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.  

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.  

ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. 

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle 

šole. 

Zadržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 
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2. TEDEN (7. 9. 2020–11. 9. 2018) 

 PONEDELJEK 
7. 9. 2020 

TOREK 
8. 9. 2020 

SREDA 
9. 9. 2020 

ČETRTEK 
10. 9. 2020 

PETEK 
11. 9. 2020 

ZAJTRK Črni kruh,   

jajčna omleta,  

sveža kumara,  

šipkov čaj 

Mlečni močnik z 

dodatkom 

polnovredne moke, 

čokoladni posip 

Žemlja,  

liptaver namaz,  

rdeča redkvica, 

planinski čaj z medom 

Sirova štručka,  

mleko 

Rogljiček z orehi,  

čaj 

MALICA Mlečni zdrob s  

proseno kašo na 

domačem mleku,  

čokoladni posip, 

banana 

 

mešano suho sadje 

(ŠSZ) 

Grahamov/ 

polbeli kruh, kokošja 

pašteta brez aditivov 

in brez konzervansov,  

češnjev paradižnik,  

voda z limoninim 

sokom 

hruška (ŠSZ)  

 

Makova štručka,  

kavav,  

jabolko 

Domači rženi kruh iz 

krušne peči,  

kisla smetana, 

domača jagodna 

marmelada,  

planinski  čaj,  

jabolko 

 

Biga,  

sadni jogurt brez 

sladkorja  

 

breskev (ŠSZ),  

  

KOSILO Piščančji file v  

vrtnarski omaki,  

njoki, zelena solata 

Štajerska kisla juha,  

buhteljni z dodatkom 

polnovredne moke  

 

Bistra juha z zakuho,  

pečen file morskega 

lista, krompir v kosih, 

blitva, 

sliva 

Makaronovo meso, 

parmezan,  

zeljna solata,  

lubenica 

Kostna juha s fritrati,  

tri žita s puranjim in z 

zelenjavo,  

zelena solata s 

korenjem  

POPOLD. 
MALICA 

Kompot,  

rezina kruha 

Pletenka,  

kakav 

Puding,  

pirin keks 

Banana, ananas Štručka s sirom,  

čaj 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.  

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.  

ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. 

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle 

šole. 

Zadržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

 


