
OŠ  
GUSTAVA ŠILIHA  

LAPORJE 
 

 

JEDILNIK 
JUNIJ 2022 

 

Šola 1 
 

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO 

Poned., 
6. 6. 

Polenta z 
mlekom (7) 

Sirova štručka (1, 7), 
zeliščni čaj z limono  

Cvetačna juha (1, 9), 
rižota z gobicami in 

zelenjavo (9), zelena 
solata s koruzo 

Torek, 
7. 6. 

Ovseni kruh (1), 
topljeni sir (7), 

šipkov čaj  

Ovseni kruh (1), 
piščančja prsa v 

ovitku, otroški čaj z 
limono, jabolko  

Bučkina juha (1, 7, 9), 
mesno zelenjavna 

lazanja (1, 3, 7), solata 

Sreda, 
8. 6.  

Domači kruh 
(1), pečena 
jajčka (3), 

otroški čaj z 
limono 

Sezamova štručka 
(7), maslo (7), mleko 

(7), marelica 
 

Kostna juha z ribano 
kašo (1, 3, 9), 

krompirjevi svaljki s 
smetanovo omako (1, 
3, 7), zelena solata z 

ajdovo kašo 

Četrtek,  
9. 6. 

Mlečni kruh (1*, 
7), bela kava 

(1, 7)  

Polbeli kruh (1), ribji 
namaz (4, 7), 
planinski čaj z 

medom in limono, 
jabolko  

Boranja s telečjim 
mesom (1, 9),  
sladoled (7)  

Petek, 
10. 6. 

Graham kruh 
(1*),  

maslo (7), 
marmelada, 

sadni čaj 

Polnozrnata štručka 
(1*), sadni jogurt (7) 

Šolska shema: 
češnje 

Zelenjavna 
enolončnica (9), 
marelični žepek, 

nektar 

Zaradi objektivnih razlogov si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. 
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Šola 2 
 

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO 

Poned., 
13. 6. 

Polbeli kruh (1), 
sadna skuta (7), 

zeliščni čaj z 
medom 

Polbeli kruh (1), sir 
(7), zeliščni čaj z 

medom  
Šolska shema: 

jagode 

Grahova juha (1, 7), 
sesekljana pečenka, 

kuhan krompir v kosih, 
bučke v omaki (1) 

Torek, 
14. 6. 

Črni kruh (1), 
maslo (7), med, 

zeliščni čaj 

Črni kruh (1), 
čokoladni namaz 
(1, 6, 7), jabolko 

 

Kostna juha z 
rinčicami (1, 3, 9) 

makaronovo meso (1, 
3, 9), mešana solata 

Sreda, 
15. 6.  

Polnozrnati kus 
kus na mleku (1, 
7) s kakavovim 
posipom (1, 6, 

7), 

Domači kruh (1), 
kuhan pršut, zeliščni 

čaj z medom in 
limono, marelica 

Prežganka (1, 3), 
dušena govedina v 

omaki, kruhov cmok 
(1, 3), zelena solata 

Četrtek,  
16. 6. 

Polbeli kruh (1), 
pašteta, sadni čaj 

 Pica (1*, 7), sveža 
paprika, otroški čaj, 

jabolko 
 

Paradižnikova juha (1, 
3, 9), široki rezanci (1, 
3, 7), pečene piščančje 

krače (10), solata 

Petek, 
17. 6. 

Graham kruh (1), 
tuna (4), sadni 

čaj  

Graham kruh (1),  
sirni namaz (7), 

sadni čaj, lubenica  

Zelenjavni ričet (9), 
kokosove kocke  
(1, 3, 7), nektar 

Zaradi objektivnih razlogov si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. 
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Šola 3 
 

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO 

Poned., 
20. 6. 

Polnozrnat kruh 
(1), tunin namaz 
(4, 7), zeliščni čaj 

z medom  

Polnozrnat kruh (1), 
sadna skuta (7), 

lubenica,  sadni čaj 
z limono 

Šolska shema: 
češnje 

Piščančji paprikaš 
(1, 3, 9), polenta, 

lešnikov kolač 
(1, 3, 7) 

Torek, 
21. 6. 
Športni 

dan 

Žitni kosmiči 
(1, 8), mleko (7) 

Sendvič s suho 
salamo in maslom 

(1, 7), sadna rezina, 
jabolko 

Paradižnikova juha (1, 
3, 9), svinjski zrezki, riž 

s paradižnikom in 
papriko, paradižnikova 

solata 

Sreda, 
22. 6.  

Polbeli kruh (1), 
kuhan pršut, 

rukola, metin čaj 
z medom  

Polnozrnata 
kraljeva štručka 

(1*, 3) 
borovničev napitek 

(7), banana 

Kremna špinača (7), 
pečena hrenovka, pire 

krompir (7), 
sladoled (7) 

Četrtek,  
23. 6. 

Črni kruh (1), 
maslo (7), 

marmelada, bela 
kava (1, 7) 

Črni kruh (1), 
šunka, zeliščni čaj z 

limono, breskev 

Goveja juha z ribano 
kašo (1, 3, 9), 

kumarična omaka s 
krompirjem (1),  

kuhana govedina  

Petek, 
24. 6. 
Zadnji 

šolski dan 

Pica kruhki (1, 3, 
7), sadni čaj 

Mlečni rogljiček z 
marmelado (7), 

domači sok 

Milijonska juha 
(1, 3, 9), pečen ribji 
file (4), krompir z 

blitvo 

Zaradi objektivnih razlogov si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. 
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PODATKI O ALERGENIH, KI JIH MENI VSEBUJE 

1 Žita, ki vsebujejo gluten (pšenica, rž, ječmen, oves, pira in proizvodi iz njih 

1* Kruhi in pekovsko pecivo, kjer so poleg žit, ki vsebujejo gluten, v sledovih 
prisotni tudi mleko, soja, jajca in sezam 

2 Raki in proizvodi iz njih 

3 Jajca in proizvodi iz njih 

4 Ribe in proizvodi iz njih 

5 Arašidi in proizvodi iz njih 

6 Soja in proizvodi iz soje 

7 Mleko in izdelki iz mleka (laktoza) 

8 Oreški (orehi, lešniki, mandeljni, ameriški orehi, pistaciji in izdelki iz njih) 

9 Listna zelena in izdelki iz nje 

10 Gorčično seme in proizvodi iz njega 

11 Sezamovo seme in proizvodi iz njega 

12 Žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10mg/kg ali10mg/l glede na 
skupni SO2 

13 Volčji bob in proizvodi iz njega 

14 Mehkužci in proizvodi iz njih 

 
V čim večji meri vključujemo sezonsko sadje in zelenjavo. 

Uporabljena živila ekološke pridelave, bio živila in lokalna živila so poudarjena. 
Solato učenci izbirajo sami. 

Zaradi objektivnih razlogov si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. 
 

  
 


