
 

OSNOVNA ŠOLA  TABOR I MARIBOR  
JEDILNIKI ZA SEPTEMBER  2020 

3. TEDEN (14. 9. 2020–18. 9. 2020) 

 PONEDELJEK 
14. 9. 2020 

TOREK 
15. 9. 2020 

SREDA 
16. 9. 2020 

ČETRTEK 
17. 9. 2020 

PETEK 
18. 9. 2020 

ZAJTRK 
 
 

Kruh, 

 skutni namaz z zelišči, 

ribano korenje, čaj z 

okusom breskve 

Polenta,  

mleko 

Kruh z ovsenimi kosmiči,  

piščančje prsi v ovitku, 

paradižnik,  

planinski čaj 

Turist kruh, topljeni sir, 

paprika, čaj 

 

Bombetka s posipom, 

čokoladno mleko 

MALICA Bombetka s posipom,  

jabolko 

 

Nehomogenizirano 

pasterizirano mleko 

(ŠM) 

 

Kruh turist,  

domač tunin namaz, 

češnjev paradižnik, 

juice 

 

Melone (ŠSSZ) 

 

Mlečni riž na domačem 

mleku, čokoladno 

lešnikov posip, 

banana  

 

Sirova štručka, sok, 

jabolko 

Domači mešani rženi 

kruh iz krušne peči,  

mlečni namaz, čaj, 

 

Paprika (ŠSSZ) 

 

KOSILO 
 

 

Piščančji ragu, 

polenta,  

zelena solata s koruzo,  

čokoladica.  

Svinjski trakci v 

smetanovi omaki,  

rženi svaljki,  

kumarična solata. 

Poletna enolončnica s 

stročnicami brez mesa, 

domača skutina 

gibanica  

Riž s puranjim mesom 

in zelenjavo,  

zelena solata, sadni 

smuti. 

Čufti, pire krompir, 

sladoled. 

POPOLD. 
MALICA 

Francoski rogljiček z 

lešnikovo kremo, 

mleko. 

Kruh,  

skutka s podloženim 

sadjem brez 

dodanega sladkorja. 

Sadje,  

koruzna bombetka. 

Čajni keksi, 

pomarančni juice. 

Breskev. 

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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4. TEDEN (21. 9. 2020-25. 9. 2020) 

 PONEDELJEK 
21. 9. 2020 

TOREK 
22. 9. 2020 

SREDA 
23. 9. 2020 

ČETRTEK 
24. 9. 2020 

PETEK 
25. 9. 2020 

ZAJTRK Polbeli kruh,  

ribja pašteta, kumara,  

lipov čaj 

Mlečni riž,  

kakavov posip 

Ovseni kruh,  

mlečni namaz,  

zelena paprika,  

sadni čaj 

Mešan kruh, maslo, 

med, mleko 

Skutina blazinica,  

planinski čaj 

MALICA Sendvič s klobaso, kisle 

kumarice, domač 

ledeni čaj,  

jabolko*. 

Domač rženi mešani 

kruh iz krušne peči, 

maslo,  

domača slivova 

marmelada,  

planinski čaj. 

 

Mešano suho sadje 

(ŠSSZ) 

 
 

Pletenka s sezamovim 

posipom, sadni smuti, 

jabolko. 

 

 

 

 

Ajdov kruh z 

orehi/polbeli kruh, 

rezine sira, sadni čaj, 

jabolko. 

 

Rdeče redkvice (ŠSSZ) 

 

 

Koruzni kosmiči v 

posodici, mleko, 

jabolko.  

 

 

KOSILO Čili kon karne s 

puranjim mesom, 

palačinke s 

čokoladnim 

namazom. 

Bistra juha z zakuho,  

ribja pečenka,  

krompirjeva solata s 

kumarami, čajni keksi. 

Mesno zelenjavna 

enolončnica,  

cmoki s sadnim 

nadevom in s 

cimetovimi drobtinami 

Ocvrti piščančji trakci, 

rizi bizi, jogurtov preliv, 

zelena solata z 

redkvicami 

Buranja s telečjim 

mesom, pire krompir, 

sladoled.  

 

POPOLD: 
MALICA 

Koruzni kruhki crispy, 

jogurt Oki Doki. 

Presta, lubenica. Pecivo z bučnimi 

semeni, kakav 

Puding, keksi. 

  

Kompot,  

Koruzna bombetka. 

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. 

 


