
  

OSNOVNA ŠOLA  TABOR I MARIBOR 

JEDILNIKI ZA JANUAR 2021                                                                                

 

 

 
1. TEDEN (26. 1. 2021-29. 1. 2021) 

 PONEDELJEK 
25. 1. 2021 

TOREK 
26. 1. 2021 

SREDA 
27. 1. 2021 

ČETRTEK 
28. 1. 2021 

PETEK 
29. 1. 2021 

ZAJTRK 

 Turist kruh, pašteta, 

kisla kumarica, čaj. 

  

 Grahamov kruh, 

maslo,  

domača marmelada, 

čaj. 

Koruzni kruh,  

poltrdi sir,  

paprika,  

planinski čaj. 

Prosena kaša na 

mleku, rozine, 

čokoladni posip. 

MALICA 

 Mlečni zdrob, 

kakavov posip, 

banana. 

Domač rženi kruh iz 

krušne peči, poltrdi sir, 

paprika, olive, 

planinski čaj. 

 

Domač mešan rženi 

kruh iz krušne peči, 

med, maslo,  

kamilični čaj, jabolko. 

 

Bio mleko* (ŠM) 

 

 

Hot dog s piščančjo 

hrenovko, gorčica, 

ananasov juice.  

 

Jabolko (ŠSZ) 

 

 

KOSILO 

 Špageti s tuno in 

koruzo, rdeča pesa, 

žitna rezina s sadjem. 

Zelenjavna mineštra s 

cmočki in puranjim 

mesom,  

kokosove kocke.    

Piščančji zrezek v 

zelenjavni omaki, riž,  

zeljna solata s fižolom. 

Čufti, pire krompir, 

zelena solata, 

sladoled žogica. 

POPOLD. 
MALICA 

 Domači puding  Banana,  

lešniki 

Sirova štručka,  

juice  

 

Makova bombetka, 

žitna kava 

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

Enkrat tedensko so učenci deležni sadja ali zelenjave iz evropskega sistema razdeljevanja sadja v šolah. 

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava  

ŠM – šolsko mleko 

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.   



 

OSNOVNA ŠOLA  TABOR I MARIBOR 

JEDILNIKI ZA FEBRUAR 2021                                                                                     

 
 

2 TEDEN (1. 2. 2021-5. 2. 2021) 

 PONEDELJEK 
1. 2. 2021 

TOREK 
2. 2. 2021 

SREDA 
3. 1. 2021 

ČETRTEK 
4. 2. 2021 

PETEK 
5. 2. 2021 

ZAJTRK 
Turist kruh,  

različni namazi, 

planinski čaj. 

Črni kruh,  

puranja šunka, 

paprika, čaj. 

Polbeli kruh, ribji namaz, 

olive, sadni čaj.  

Mlečni riž,  

čokoladni posip. 

Ovsena bombetka,  

jogurt/ kamilični čaj. 

MALICA 

Pletenka,  

sadni jogurt brez 

dodanega sladkorja, 

jabolko. 

Mlečna prosena kaša 

z bio proseno kašo* in 

bio mlekom*,  

čokoladno-lešnikov 

posip, banana. 

Štručka z zeliščnim 

maslom,  

sadni čaj, jabolko. 

 

Jogurt (ŠM) 

 

 

Temna žemlja, 

piščančje prsi v 

ovitku,  

kisla kumarica,  

čaj z limono, 

jabolko. 

Turist kruh, maslo, 

domača marmelada, 

planinski čaj. 

Mandarina (ŠSZ) 

 

 

KOSILO 

Goveji golaž, polenta,  

vitamnska solata, 

čokoladica.  

Pleskavica, đuveč riž, 

zelena solata. 

Puranji dunajski zrezek, 

krompirjeva solata, 

puding.  

Kislo zelje,  

zabeljen fižol, 

pečenica, 

pomaranča. 

Piščančji trakci v 

omaki, široki rezanci, 

zelena solata. 

POPOL. 
MALICA 

Mandarina, lešniki. Sadni smoothie,  

rezina kruha. 

Sadje,  

grisini s sezamom. 

Orehov rogljiček,  

čaj.  

 

Čajni keksi,  

mleko. 

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

Enkrat tedensko so učenci deležni sadja ali zelenjave iz evropskega sistema razdeljevanja sadja v šolah. 

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava  

ŠM – šolsko mleko 

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.  


