
OSNOVNA ŠOLA  TABOR I MARIBOR 

JEDILNIKI ZA APRIL 2021 

 
1. TEDEN od 12. 4.–16. 4. 2021 

 PONEDELJEK 
12. 4. 2021 

TOREK 
13. 4. 2021 

SREDA 
14. 4. 2021 

ČETRTEK 
15. 4. 2021 

PETEK 
16. 4. 2021 

ZAJTRK Makov zavitek,  

čaj 

Črni kruh,  

domači med, mleko 

Kruh, mozzarella, 

olive, čaj 

Mlečna prosena 

kaša, kakavov posip, 

suha jabolka 

Koruzni kruh,  

čičerikin namaz, 

češnjev paradižnik, 

čaj 

MALICA Bio koruzno pecivo*, 

sadni probiotični 

jogurt brez 

dodanega sladkorja, 

jabolko (ŠSZ) 

 

Črni kruh,  

ribji namaz, 

paradižnik, čaj, 

hruška 

Kosmiči brez 

dodanega sladkorja, 

mleko, banana  

Lešniki (ŠSZ) 

 

Žemlja,  

piščančje prsi v 

ovitku, paprika, čaj, 

jabolko 

Orehov rogljiček,  

čaj 

 

Bio mleko (ŠM) 

KOSILO Puranja obara z 

vodnimi žličniki,  

sadni biskvit 

Česnova juha,  

mesni polpet,  

pire krompir s 

korenčkom,  

zelena solata 

 Piščančji dunajski 

zrezek, riž z zelenjavo, 

jogurtov preliv,  

zeljna solata, hruška 

(kosilo po izboru  

9. a-razreda) 

Cvetačna juha,  

njoki,  

mesna polivka, 

zelena solata 

Boranja brez mesa, 

krompir v kosih,  

eko zelena solata* z  

rdečo redkvico,  

sadje 

POPOLDANSKA 
MALICA 

Sirova štručka,  

čaj 

Sadje,  

kruh 

Kompot,  

polnozrnati 

prepečenec 

Banana  Biga s posipom, 

čokoladno 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.  



OSNOVNA ŠOLA  TABOR I MARIBOR 

JEDILNIKI ZA APRIL 2021 

 
2. TEDEN od 19. 4.–23. 4. 2021 

 PONEDELJEK 
19. 4. 2021 

TOREK 
20. 4. 2021 

SREDA 
21. 4. 2021 

ČETRTEK 
22. 4. 2021 

PETEK 
23. 4. 2021 

ZAJTRK Mlečni zdrob, 

kakavov posip 

Polnovredni kruh, 

maslo, marmelada, 

mleko 

Sezamova bombetka, 

žitna kava 

Turist kruh,  

umešano jajce,  

kisla kumara, čaj 

Koruzni kruh,  

poltrdi sir, paprika, čaj 

MALICA Mesni burek,  

čaj, jabolko 

(malica po izboru 

učencev) 

Domač jogurt (ŠM) 

 

Črni kruh,  

sirove palčke, 

paprika, čaj 

Jabolko (ŠSZ) 

 

Grahamov kruh, 

maslo, eko med*, čaj, 

hruška 

 

Slanik,  

žitna kava, jabolko 

 

Kislo mleko (ŠM) 

 

Mlečni riž, 

cimetov/kakavov 

posip, banana, 

praženi lešniki 

 

KOSILO Minjon juha,  

ocvrt ribji file,  

krompirjeva solata, 

sadje  

 

Piščančja hrenovka, 

pire krompir, špinača, 

sladoled 

Brokoli juha, 

makaronovo meso s 

puranjim mesom, 

rdeča pesa v solati 

Ričet,  

marmorni kolač 

Goveji golaž,  

polenta,  

zelena solata, sadje 

POPOLDANSKA 
MALICA 

Sadni jogurt brez 

dodanega 

sladkorja 

Koščki sadja,  

kruh 

Kompot,  

koruzni kruhki krispy 

Presta,  

mleko 

Žemlja,  

suho sadje, orehi 

 

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.  


