
    

 

DAN DOPODANSKA MALICA KOSILO 

18. 5. 

2020 

Kruh (1), pašteta (11), ledeni čaj 

(14), hruška 

Makaronovo meso (1,2,12), mešana solata  

19. 5. 

2020 

Kefir (3), pletena štručka (1,3), sadje Krompirjev golaž (12), hrenovka (11) 

20. 5. 

2020 

Več zrnat kruh (1,9), čokoladni 

namaz (3,8),  jabolka** 

Piščančji zrezek v omaki (12,1), testenine 

(1,2), mešana solata 

21. 5. 

2020 

Sirova štručka (1,3), 100% sok,, 

sadje 

Zelenjavna juha z mesom (12,1), krof 

(1,2,3) 

22. 5. 

2020 

Sendvič s poli salamo (1,11), sok, 

jabolko* 

Ocvrte ribe (1,2,4), krompirjeva solata 

   

25. 5. 

2020 

Jogurt (3), bambi kruh (1,2,3), sadje Kaneloni sir/šunka (1,2,3,11), francoska 

solata (2), sladoled (3,8) 

26. 5. 

2020 

Alpski sir (3), koruzna štručka (1), 

eko mleko* 2 dl (3), sadje 

Goveji zrezek v omaki (1,12), njoki (1,2), 

zelena solata s koruzo 

27. 5. 

2020 

Eko kefir* (3), mlečna štručka (1,3), 

jagode** 

Pečene perutničke, mlinci (1,2), zelena 

solata s fižolom 

28. 5. 

2020 

Pizza (1,2,11), sadni nektar Piščančja pleskavica (11), pečen krompir, 

paradižnikova solata s kumarami, 

jagode** 

29. 5. 

2020 

Ajdov kruh (1), maslo (3), med, 

mleko (3), banana 

Cordon blue (1,2), riž, zelena solata/ 

rukola 

 

V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. 

Na jedilniku bo označeno sadje in zelenjava z rdečo barvo (jabolka**), ki bodo razdeljeno okviru Evropske 

»sheme šolskega sadja in zelenjave«. Živila, ki so označena z * (zvezdico) in zeleno barvo, so ekološka živila. 

Živila, ki jih vključujemo v jedilnik od lokalnih dobaviteljev so označena z * in oranžno barvo.  

 

Malice bodo pripravljene enoporcijsko, učenci bodo malicali v matičnih razredih (skupinah). 

Zajtrk, kosilo in opoldanska malica bo razdeljena v šolski jedilnici. Pri kosilu dobijo vsi učenci napitek 

(voda/sok). Vsak učenec sedi za svojo mizo (ime in priimek učenca), na označenem mestu, svojega 

označenega mesta ne sme zamenjati. Vzdrževala se bo medsebojna razdalja 1,5 do 2m.  

S talnimi označbami je opredeljen enosmeren koridor (od vhoda v jedilnico do izhoda iz jedilnice) z vmesno 

postajo za oddajo pladnja z umazano posodo. 

 

Navodila o ravnanju, izvajanju in spoštovanju preventivnih ukrepov v šolski jedilnici v času izvajanja 

vzgojno-izobraževalnega dela zavoda so izobešena na vhodu v jedilnico. 

 

Organizator šolske prehrane:  

Tatjana Peršuh 

JEDILNIK MAJ 2020  

OŠ MAJŠPERK 


