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JEDILNIK ZA MESEC JUNIJ 

   4. teden           

   DATUM 

ZAJTRK  MALICA KOSILO  POPOLDANSKA 

MALICA 

    
  Ponedeljek 

  20. 6. 2022 

    

 

 

Žemlja(1), sir(7), čaj 

 

Polbeli kruh(1), pašteta(1,7), 

kisle kumarice,100 % sok, 

češnje sadjarstva Šilec 

 

Goveja juha z domačimi 

rezanci(1,3), piščančji 

dunajski(1,3), pražen krompir, 

eko rdeča pesa 

 

 

Melona, lubenica, 

masleni keksi(7) 

Torek 
  21. 6. 2022 

KONČNA 

EKSKURZIJA 

(6. – 8. r). 

 

 

Rženi kruh(1), 

aljaževa klobasa, sok 

 

Pšenični zdrob z mlekom 

kmetije Dirnbek Kranjc(1,7), 

posip, banana 

 

Cvetačna juha z jušnimi 

kroglicami, čevapčiči, 

dodatek, rizi bizi, mešana 

solata 

 

½ sezamovke(1,7), 

češnje sadjarstva 

Šilec 

  Sreda 

  22. 6. 2022 
 ŠPORTNI 

DAN  

 

 

Pirin kruh(1), umešana 

jajčka(3), čaj 

 

 

Sendvič s piščančjimi prsi in 

sirom(1,7), voda, slovenske 

marelice 

 

Prežganka s korenčkom(1,3), 

piščančje krače, mlinci na 

kisli smetani(1,3,7), kumarična 

solata s porom 

 

 

Vanilijev puding s 

smetano(7) 

   
  Četrtek 

  23. 6. 2022 

 

 

Masleni rogljič(1,7), 

kakav(7), sadje 

 

Beli kruh(1), lešnikov 

namaz(7,9), frutabela(1,7), 

lubenica, sok kivi-banana 

 

Krompirjeva juha s fritati(1,3), 

mesna lazanja(1,3,7), zelena 

solata s kuhano jajčko(3) 

 

Rženi kruh(1), 

češnjev paradižnik 

    Petek 

   24. 6. 2022 

KONEC    

POUKA 😊 
 

 

 

 

Sadni tekoči jogurt(7), 

pisani kruh(1) 

 

Hamburger z govejo 

pleskavico in dodatki(1), 

100% sok, sladoled BRR  

 

Puranja obara z zelenjavo in 

stročnicami(1), črni kruh(1), 

sadje 

 

 

Banana 

*Živilo je iz ekološke pridelave oziroma lokalno pridelanih živil.  
*Tradicionalna Slovenska jed. 

 

JEDILNIK SESTAVLJAJO JEDI, KI SO JIH NAJPOGOSTEJE UČENCI NAVEDLI KOT ŽELJE 😊 

 

Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, ki so navedeni v Uredbi  

1169/2011/EU – priloga II (objavljeno na oglasni deski v jedilnici). Učenci imajo v jedilnici na voljo vodo ali čaj. V primeru, 

da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. Za več informacij o jedilniku 

pišite na naslov: sabrina.barbaric@os-benedikt.si 

Legenda prisotnih alergenov: 

1-žita, ki vsebujejo gluten; 2- raki; 3- jajca; 4- ribe; 5- arašidi (kikiriki); 6- soja; 7- mleko, ki vsebuje 

laktozo, 8- lupinasto sadje (oreščki); 9- listna zelena; 10- gorčično seme; 11- sezamovo seme; 12- 
žveplov dioksid in sulfiti v konc. » 10 mg/kg; 13- volčji bob; 14- mehkužci. 

mailto:sabrina.barbaric@os-benedikt.si

