
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Evropo velja, da so začetniki in še danes najboljši sladoledarji Italijani – ti pa so se izdelave učili od 

Arabcev, ki so v času svoje vladavine na Siciliji Italijane naučili skrivnosti zamrzovanja sladoledne 

kreme.  

Prelomni trenutek v zgodovini sladoleda je bil leta 1500, ko je italijanski kuhar ponudil sladoled svatom 

na poroki francoskega kralja Henrika II. s Katarino Medičejsko. Takrat je italijanski sladoled začel 

osvajati Evropo in svet. 

Zanimivo je, da se je sladoled v Ameriki pojavil dokaj pozno, šele v osemnajstem stoletju in hitro postal 

ena najbolj priljubljenih sladic. Rad si ga je privoščil predsednik George Washington, konec 18. stoletja 

pa se je v časopisu pojavil oglas za prodajo sladice z imenom »ice cream«. 

 

 

 

 

 

 

 

Hiter bananin sladoled 
 

Ta sladoled je najbolj primeren, če sladoled potrebujete hitro. Mogoče so 

njegove bolj zdrave in manj zdrave različice. 

 3 zrele banane, 

 250 g zmrznjenih borovnic. 

Banane olupimo, narežemo na koleščke in za pol ure postavimo v zamrzovalnik 

(najbolje tako, da se koleščki med seboj ne dotikajo).  

V skledo stresemo zmrznjene koščke banan in zmrznjene borovnice in vse skupaj 

zmiksamo. Sladoled je pripravljen za postrežbo.  



                                                                        JEDILNIK JUNIJ 2022 
 

 

1.TEDEN: 30. 5. – 3. 6. 2022 

 
PONEDELJEK 

30. 5. 2022 

MADŽARSKI 

TOREK 

31. 5. 2022 

SREDA 

1. 6. 2022 

BREZMESNI 

ČETRTEK 

2. 6. 2022 

PETEK 

3. 6. 2022 

ZAJTRK 

Polnozrnati kruh, 

rezina sira. 

Sirova štručka, čaj. Mlečni kruh, mlečni 

namaz, kakav.  

Čokolino s 30% manj 

sladkorja, z dodanimi 

vitamini, mleko. 

Temni kroasant, bela 

kava. 

MALICA 

Mlečni kruh, zelenjavni 

skutin namaz, jagodni 

čaj. 

Grozdje (ŠSSZ). 

 

Mešani kruh, maslo, 

slivova marmelada, žitna 

kava, jabolko. 

Mleko brez laktoze 

(ŠSM) 

Koruzni žganci, mleko, 

jabolko.  

Bio jogurt (ŠSM) 

 

Ržen kruh, štajerski 

namaz, sadni čaj z 

limono. 

Jagode (ŠSSZ).  

 

Sendvič s piščančjo 

klobaso, domač ledeni 

čaj. 

Lubenica (ŠSSZ) 

 

KOSILO 

Telečja obara z 

zelenjavo, carski 

praženec in domač 

kompot. 

Paprikaš, testenine, 

jabolčni zavitek. 

Čufti, pire krompir, 

sladoled.  

Fižolova enolončnica 

brez mesa, domača 

gibanica, domač 

jabolčni kompot.  

Cvetačna kremna juha, 

ocvrt oslič, blitva s 

krompirjem.  

P. MALICA 
Jagode, mlečni kruh. Višnjev navihanček. Temni prepečenec, 

jabolko 

Domač marmorni 

kolač. 

Grisini palčke, jabolko. 

 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici. ŠSSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah. ŠSM – 

šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. Krepko označena živila-lokalni dobavitelji. V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je 

uporabljeno ekološko živilo. 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. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od specialista pediatra. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.   



                                                                        JEDILNIK JUNIJ 2022 
 

 

2.TEDEN: 6. 6. – 10. 6. 2022 

 
PONEDELJEK 

6. 6. 2022 

HRVAŠKI 

TOREK 

7. 6. 2022 

SREDA 

8. 6. 2022 

BREZMESNI 

ČETRTEK 

9. 6. 2022 

PETEK 

10. 6. 2022 

ZAJTRK 

Mlečni riž s čokoladnim 

posipom. 

Polbeli kruh,  

umešana jajčka, šipkov 

čaj. 

Temni kruh, maslo in 

marmelada, otroški 

čaj. 

Ovseni kruh, čokoladni 

namaz, bela kava. 

Koruzni kruh, topljeni 

sir, kakav. 

MALICA 

Ovseni kruh, čokoladni 

namaz iz polnovredne 

albuminske skute, sadni 

čaj, jabolko.  

Skuta (ŠSM)  

 

Mlečni kruh, maslo, 

marelična marmelada, 

bela kava.  

Melona (ŠSSZ). 

 

Turist kruh, šunka, 

rdeča redkvica/ 

korenje, čaj gozdni 

sadeži. 

Jagode (ŠSSZ).  

 

 

Mlečni gris s 

čokoladno lešnikovim 

posipom, banana. 

Domač mešani rženi 

kruh, domač ribji namaz 

z drobnjakom, domač 

ledeni čaj, jabolko.  

Češnjev paradižnik 

(ŠSSZ)   

 

KOSILO 

Špageti z bolonjsko 

omako, rdeča pesa, 

sladoled. 

Konaveljska zelena 

mineštra, domač sirov 

zavitek.  

Goveja juha z zakuho, 

kuhana govedina, pire 

krompir in špinača.  

Rižota z več vrstami 

zelenjave, zelena 

solata s koruzo, rezina 

ananasa. 

Buranja s krompirjem, 

domače jogurtovo pecivo 

s sadjem. 

P. MALICA 
Domač puding. Lubenica, koruzni kruhki 

crispy. 

Banana. Polnozrnat kruh, 

rezine melone 

Grški jogurt.  

 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici. ŠSSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah. ŠSM – 

šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. Krepko označena živila-lokalni dobavitelji. V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je 

uporabljeno ekološko živilo. 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. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od specialista pediatra. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. 



                                                                        JEDILNIK JUNIJ 2022 
 

 

3.TEDEN: 13. 6. – 17. 6. 2022 

 
PONEDELJEK 

13. 6. 2022 

AMERIŠKI 

TOREK  

14. 6. 2022 

SREDA 

15. 6. 2022 

BREZMESNI 

ČETRTEK 

16. 6. 2022 

PETEK 

17. 6. 2022 

ZAJTRK 
Fit kosmiči, mleko.  Palačinke z marmelado, 

voda z limono. 

Polenta, mleko. Polbeli kruh, topljeni 

sir, paprika, čaj.  

Črni kruh, umešana 

jajčka z zelenjavo, šok. 

MALICA 

Graham kruh, mocarela, 

paradižnik, domač 

ledeni čaj, jabolko.  

Pinjenec (ŠSSZ) 

 
 

Hot dog s piščančjo 

hrenovko, gorčica/kečap, 

domač ledeni čaj.  

Lubenica (ŠSSZ).  

   

Polbeli kruh, pašteta, 

bezgov sok, jabolko. 

Sveže kumare (ŠSSZ). 

 
9. razred: sladoled 

Sadni jogurt, koruzna 

žemlja. 

Češnje (ŠSSZ).  

 

 

Ovseni kruh, mlečni 

namaz z zelišči, list 

solate, voda z limono, 

jabolko. 

 

KOSILO 

Goveji golaž, široki 

rezanci, zelena solata s 

čičeriko, mlečna 

rezina. 

Koruzna juha, ocvrti 

piščanec, dušeni riž, 

ameriška zeljna solata. 

Korenčkova juha z 

zakuho, puranji trakci 

v omaki, kus kus, 

zelena solata z jajci. 

Bučkina enolončnica s 

krompirjem, domač 

marmorni kolač. 

File ribe v koruzni moki, 

krompirjeva solata, 

domače jagodno pecivo.  

P. MALICA 
Sadni jogurt. Grisini, rezina ananasa. Domače jogurtovo 

pecivo.  

Sveže in suho sadje. Domač puding. 

 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici. ŠSSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah. ŠSM – 

šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. Krepko označena živila-lokalni dobavitelji. V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je 

uporabljeno ekološko živilo. 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. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od specialista pediatra. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.   



                                                                        JEDILNIK JUNIJ 2022 
 

 

4.TEDEN: 18. 6. – 20. 5. 2022 

 
PONEDELJEK 

20. 6. 2022 

GRŠKI  

TOREK 

21. 6. 2022 

SREDA 

22. 6. 2022 

BREZMESNI 

ČETRTEK 

23. 6. 2022 

PETEK 

24. 6. 2022 

ZAJTRK 
Rženi kruh, pašteta, 

kumarice, otroški čaj. 

Ovseni kruh, mlečni 

namaz, bela kava. 

Prosena kaša na mleku. Rženi kruh, maslo, 

med, metin čaj 

Koruzni kruh, različni 

namazi, otroški čaj. 

MALICA 

Polbeli kruh, kisla 

smetana, borovničeva 

marmelada, planinski čaj 

z limono in jabolko.  

Bio jogurt (ŠSM) 

 

Bombetka s sezamom in 

grški jogurt: navadni 

jogurt z medom in orehi. 

Lubenica (ŠSSZ). 

 

Hladna testeninska 

solata s tunino in 

zelenjavo, polbeli 

kruh, jabolko.  

Čokoladni muesli, sadni 

jogurt, banana. 

Pšenično polnozrnato 

pekovsko pecivo, puranja 

šunka, kisla kumarica, 

sok, sladoled. 

KOSILO 

Njoki s tunino omako, 

parmezan, zeljna solata, 

čokoladica.  

Grška piščančja 

nabodala, tzatziki, riž, 

grška solata. 

 

Štajerska kisla juha, 

ržen kruh, domač 

marmorni kolač. 

Zelenjavna juha, 

domači buhtlji, domač 

kompot. 

Makaronovo meso, 

zelena solata z rezino 

paradižnika,  

P. MALICA Sadni kefir kosmiči. Sadni krožnik. Vrtanek.  Banana. Frutabela. 

 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici. ŠSSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah. ŠSM – 

šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. Krepko označena živila-lokalni dobavitelji. V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je 

uporabljeno ekološko živilo. 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. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od specialista pediatra. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.  


