
ČAJ 
(prvi del) 

»Če ti je hladno, te bo čaj ogrel, 

                                                         če si razburjen, te bo ohladil,  

                                                         če si žalosten, te bo razvedril,  

  če si vznemirjen, te bo pomiril.« 

                                                              William E. Gladstone 

 
V preteklosti so čaj uživali predvsem kot zdravilno pijačo, danes pa ga uživamo kot topli in hladni napitek. Čajna rastlina se imenuje Thea sinensis. Raste kot 

zimzelen grm v vlažnih tropskih in subtropskih predelih do 2000 m nadmorske višine. Rastlina se je iz Indije razširila najprej na Kitajsko, kjer je dobila svoje ime 

cha, nato pa na Japonsko. V Evropo so čaj prinesli Nizozemci. 
 

Za čaj iz listov čajevca se uporablja izraz pravi čaj, za druge pa je ustrezno poimenovanje zeliščni ali sadni čaj.  

 

Pravim čajem dodajajo različne dišave, olja, cvetove in plodove rastlin. To so aromatizirani čaji. 
 

Sadni čaji so čaji iz posušenih koščkov sadja, šipka, hibiskusa in drugih dodatkov. Ne vsebujejo teina (kofeina) in so okusni tudi kot hladni napitki. 

 
Zeliščni čaj je pijača iz posušenih delov zelišč. Tako kot sadni čaji, ne vsebujejo teina. Zeliščni čaji so osvežilni napitki prijetnega vonja, okusa in barve, ki 

blagodejno vplivajo na naše zdravje in počutje. Pogosto se za pripravo zeliščnih čajev uporabljajo zdravilne rastline in kadar gre za  zeliščni čaj, ki se namensko 

uporablja v farmaciji, govorimo o zdravilnem čaju – njegov učinek je le redko klinično preizkušen in temelji zgolj na dolgotrajni tradicionalni uporabi. 
Priprava: čajne lističe ali filter vrečko prelijemo z vročo vodo ter pustimo nekaj časa, da se oblikuje prijetna aroma in žlahtni okus čaja. Še vroč čaj se precedi. 
. 
Med zdravilnimi rastlinami za zdravilne čaje se uporabljajo na primer porova meta, kamilica, lipa, žajbelj, kopriva … 

Med najboljša domača zdravilna zelišča za boleče grlo, prehlad in gripo spadajo: žajbelj, navadni rman, bezeg, materina dušica, česen, meta, slez, … 
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OSNOVNA ŠOLA  TABOR I MARIBOR 
JEDILNIKI ZA JANUAR 2020 

 
1. TEDEN (6. 1. 2020–10. 1. 2020) 

 PONEDELJEK 
6. 1. 2020 

TOREK 
7. 1. 2020 

SREDA 
8. 1. 2020 

ČETRTEK 
9. 1. 2020 

PETEK 
10. 1. 2020 

ZAJTRK Turist kruh, poltrdi sir, 

sveža zenjava, sadni 

čaj 

Ovseni kruh,  

čokoladni namaz,  

čaj 

Graham kruh, 

 šunka, paradižnik, 

šipkov čaj 

Prosena mlečna kaša, 

kakavov posip 

Mlečna štručka,  

bela kava 

MALICA 
 

Polbeli kruh,  piščančje 

prsi v ovitku, kisla 

kumarica,  

sadni čaj 

 

jabolko (SŠS) 

 

 
 

Črni kruh,  

kisla smetana,  

šipkova marmelada, 

planinski čaj 

 jabolko 

 

bio mleko* (ŠM) 

 

 

Mlečni zdrob z bio 

pšeničnim zdrobom* 

na domačem mleku, 

rozine, 

čokoladni posip, 

banana 

Francoski polnozrnati 

kruh, sadni jogurt 

 

Lešniki (SŠS) 

 

 

Turist kruh,  ribji namaz, 

paradižnik, čaj 

 

Paprika (SŠZ) 

 

 

KOSILO Bistra juha  

z zakuho,  

puranji paprikaš,  

testenine,  

zelena solata 

 

Jota,  

praženec, kompot 

Krompirjeva omaka s 

kumaricami, hrenovka, 

mandarina 

Pečen piščanec, 

mlinci,   

solatni bife (zelena 

solata, stročji fižol v 

solati, rdeča pesa) 

rezina ananasa 

Špageti z mesno 

omako, zelena solata z 

radičem in trdo 

kuhanim jajcem, 

sladoled 

POPOLD. 
MALICA 

Skuta s podloženim 

sadjem 

Štručka z zeliščnim 

maslom 

Rogljič  Polnozrnati keksi 

 

Banana 

 
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. 

SŠSZ – shema šolskega sadja in zelenjave 
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. 



OSNOVNA ŠOLA  TABOR I MARIBOR 
JEDILNIKI ZA JANUAR 2020 
 

2. TEDEN (13. 1. 2020–17. 1. 2020) 

 PONEDELJEK 
13. 1. 2020 

TOREK 
14. 1. 2020 

SREDA 
15. 1. 2020 

ČETRTEK 
16. 1. 2020 

PETEK 
17. 1. 2020 

ZAJTRK Buhtelj z marmelado, 

mleko 

Koruzni kruh,  

tunina pašteta brez 

aditivov in 

konzervansov, 

paprika, planinski čaj 

Mlečni močnik, 

kakavov posip 

Turist kruh,  

umešano jajce, kisla 

kumarica, planinski 

čaj 

Pletenka, bela kava 

MALICA Grahamov 

kruh/polbeli kruh, 

domač skutin namaz z 

zelišči, korenček,  

sadni čaj,  

klementina  

 

Sirova štručka, 

kamilični čaj,  

jabolko 

 

bio mleko (ŠS) 

 
 

Hot dog s piščančjo 

hrenovko, kečap, 

čaj 

 

mandarina 

(ŠSZ) 

 

Prosena kaša na 

domačem mleku, 

suhe slive, 

čokoladni posip, 

 banana 

Ajdov kruh/ 

polbeli kruh,  

topljeni sir,  juice  
  

paprik(ŠSZ) 

 

 

KOSILO Piščančji zrezek,  

vrtnarska omaka,  

koruzni njoki,  

zelena solata 

 

Korenčkova juha z 

zvezdicami,  

file sveže postrvi, 

krompirjeva solata, 

mandarina 

Pašta fižol brez mesa, 

marmorni kolač, 

kompot. 

Goveji golaž,  

polenta,  

zeljna solata. 

Pečenica,  

fižol, repa, 

domači puding. 

POPOLD. 
MALICA 

Kefir Žitna rezina s sadjem Makova štručka Koščki sadja Čajni rogljiček  

 
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. 

SŠSZ – shema šolskega sadja in zelenjave 

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. 



OSNOVNA ŠOLA  TABOR I MARIBOR 
JEDILNIKI ZA JANUAR 2020 

 
3. TEDEN (20. 1. 2020–24. 1. 2020) 

 PONEDELJEK 
20. 1. 2020 

TOREK 
21. 1. 2020 

SREDA 
22. 1. 2020 

ČETRTEK 
23. 1. 2020 

PETEK 
24. 1. 2020 

ZAJTRK Turist kruh,  

tunin namaz, 

planinski čaj 

Polenta, mleko Ovseni kruh,  

mlečni namaz, paprika,  

lipov čaj 

Bombeta z makom, 

kakav  

Sirova štručka,  

sadni čaj 

MALICA 
 

Kruh s 

semeni/polbeli kruh, 

skutka s podloženim 

sadjem,  

jabolko  

 

Kruh temni z manj soli,  

pašteta brez 

konzervansov,  

kisla kumarica,  

planinski čaj, 

mandarina (ŠŠZ) 

 
 

Čajni rogljiček,  

bela kava,  

jabolko 

Turist kruh,  

domač ribji namaz, 

paprika, sadni čaj,  

jabolko 

 

korenje (ŠSZ) 

 

Črni/polbeli kruh*, 

maslo*,  

domači med, 

kamilični čaj, 

 hruška,  

 

bio mleko* (ŠM)  

KOSILO Kostna juha z 

zakuho,  

popečen puranji 

file,  

rizi bizi 

zeljna solata,  

rezina ananasa 

Špageti z mesno 

polivko, solatni bife 

(zelena solata, rdeča 

pesa v solati, mešana 

solata s koruzo (rdeča in 

zelena paprika, buče, 

koruza)), čokoladica 

Segedin golaž,  

krompir v kosih,  

kaki 

 

Piščančji dunajski,  

pečen krompir,  

zelena solata z 

radičem  

 

  

Ričet,  

skutina gibanica 

POPOLD. 
MALICA 

Medenjaki obliti s 

čokolado 

Blazinica s sadnim 

nadevom 

Narezano sadje   Pecivo z bučnimi 

semeni. 

Mlečni desert 

 

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. 
SŠSZ – shema šolskega sadja in zelenjave 

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.   



OSNOVNA ŠOLA  TABOR I MARIBOR 
JEDILNIKI ZA JANUAR 2020 
 
 

4. TEDEN (27. 1. 2020–31. 1. 2020) 

 PONEDELJEK 
27. 1. 2020 

TOREK 
28. 1. 2020 

SREDA 
29. 1. 2020 

ČETRTEK 
30. 1. 2020 

PETEK 
31. 1. 2020 

ZAJTRK 
 
 

Sirova štručka,  

šipkov čaj 

Ovseni kruh, maslo, 

med, mleko 

Mlečni zdrob Črni kruh, šunka, 

paradižnik, čaj  

Misliji brez 

dodanega 

sladkorja,  

mleko 

MALICA Biga,  

sadni jogurt, 

jabolko,  

suhe hruške (ŠSZ) 

 

Skutin burek,  

sadni čaj,  

jabolko 

 

Domač jogurt (ŠM)  

 
 

Štručka z zeliščnim 

maslom,  

čaj z medom,  

jabolko 

 

Koruzni kosmiči, 

mleko,  banana 

 

 

Pariški kruh,  

puranja šunka,   

kisla kumarica,  

lipov čaj,  

jabolko 

KOSILO Korenčkova juha iz 

BIO korenja* z 

ribano kašo,  

široki rezanci,  

smetanova 

omaka,  

radič z endivijo v 

solati 

Pečen file 

morskega lista, 

krompir v kosih, 

blitva, mandarina 

Bujta repa,  

jogurtovo pecivo 

 

 

Minjon juha z 

zakuho,  

riž z zelenjavo in s 

piščančjim mesom,  

rdeča pesa v solati 

 

Čufti,  

pire krompir,  

sladoled 

 

POPOLD. 
MALICA 

Keksi iz polnozrnate 

in pirine moke 

Puding Jogurt  Muffin z bučnicami 

in bučnim oljem 

Sirova štručka 

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. 
SŠSZ – shema šolskega sadja in zelenjave 

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. 


