
JEDILNIK ZA MESEC APRIL 2015 

 

DATUM MALICA ( MENI 1 ) KOSILO ( MENI 2 ) POPOLDANSKA MALICA ( MENI 
3 ) 

PODATKI O ALERGENIH 

1. 4. 2015 Aljaževa salama, mešani rezani 
kruh, planinski čaj, sadje 

zelenjavna juha, mesna lazanja, 
zelena solata s koruzo, shema 

šolskega sadja jabolko 

zelenjavna juha s kroglicami, 
mešani kruh, sadje 

gluten ( 1,2,3 ), jajca ( 2 ) 

2. 4. 2015 velikonočni zajček, lipov čaj, 
sadje 

goveja juha, govedina 
Stroganov, kruhova rolada, 

kitajsko zelje s koruzo 

zelenjavna riba, polbeli rezani 
kruh, čaj, sadje 

gluten ( 1, 2, 3 ), jajca ( 2 ), ribe 
( 3 ) 

7. 4. 2015 dvojno zvito pecivo, kamilični 
čaj, sadje 

porova juha, široki rezanci s 
skuto, jabolčni kompot 

mesni narezek, kisle kumare, 
šolski kruh, jagodni čaj, sadje 

gluten ( 1, 2, 3 ), laktoza ( 2 ) 

8. 4. 2015 cornflakes, mleko, banana kostna juha z ribano kašo, čufti 
v paradižnikovi omaki, pire 

krompir, shema šolskega sadja 
kivi 

šunka v ovitku, zelena paprika, 
koruzni kruh, sadje 

gluten ( 2, 3 ), laktoza ( 1, 2 ) 

9. 4. 2015 hot dog, senf, jagodni čaj, sadje piščančja juha z zvezdicami, 
pečen piščanec, mlinci, rdeča 

pesa 

rešetko jabolčno masleno, čaj, 
sadje 

gluten ( 1, 2, 3 ) 

10. 4. 2015 maslo, bio mlečna kava, 
prekmurski kruh, sadje 

mlečna ajdova juha, pariški 
puranji zrezek, riž, zelena solata 

gentile 

eko sadni jogurt, perec, sadje gluten( 1, 2, 3 ), laktoza ( 1, 3 ), 
jajca ( 2 ) 

13. 4. 2015 sendvič s šunko in sirom, voda, 
frutabela, sadje 

ohrovtova enolončnica, kruh 
kmečka peč, jabolčni zavitek 

jabolčni zavitek, sadje gluten ( 1, 2, 3 ) 

14. 4. 2015 mlečni riž, kakav, sadje juha z zdrobovimi cmoki, 
ciganska pečenka, pire krompir, 

stročji fižol v solati 

tunina pašteta, večzrnati kruh, 
sadje 

gluten ( 2, 3 ), laktoza ( 1, 2 ), 
ribe ( 3 ) 

15. 4. 2015 mini pica, sadni čaj divja češnja, 
sadje 

kostna juha, cordon blue, 
hladna solata, shema šolskega 

sadja jabolko 

marelična marmelada, 
margarina, polbeli kruh, sadni 

čaj divja češnja, sadje 

gluten ( 1, 2, 3 ), jajca ( 2 ) 

16. 4. 2015 Bučko sir, ajdov kruh, šipkov 
čaj, sadje 

grahova juha, piščančje prsi v 
naravni omaki, kus kus, rdeč 

radič s krompirjem 

zeliščni namaz, rženi kruh, 
šipkov čaj, sadje 

gluten ( 1, 3 ),  laktoza ( 1, 3 ) 



17. 4. 2015 čokoladni krosan, bio mlečni 
kakav, sadje 

fižolova juha, ocvrt oslič, 
krompirjeva solata 

umešana jajčka, kajzerica črna, 
cedevita, sadje 

gluten ( 1, 2, 3 ), laktoza ( 1 ), 
jajca ( 2, 3 ), ribe ( 2 ) 

20. 4. 2015 čokolino, bio mleko, sadje piščančja juha, eko riž s 
puranjim mesom in zelenjavo, 

rdeča pesa 

rogljiček s šunko in sirom, sadje gluten ( 3 ), laktoza ( 1 ) 

21. 4. 2015 piščančje prsi v ovitku, 
prerezana štručka, list solate, 

voda, sadje 

kislo zelje, pečenice, pražen 
krompir 

sadni pinjenec, bel kruh, sadje gluten ( 1, 3 ), laktoza ( 3 ) 

22. 4. 2015 zaseka, zelena paprika, soboški 
kruh, čaj hibiskus, sadje 

špinačna juha s kroglicami, pica 
šunka, shema šolskega sadja 

kivi 

špinačna juha s kroglicami, 
sadje 

gluten ( 1, 2 ) 

23. 4. 2015 čajna pašteta, kisle kumarice, 
stoletni kruh, metin čaj, lučka, 

sadje 

goveja juha z rezanci, goveji 
golaž, polenta, kitajsko zelje 

čokoladni puding, vrtanik, sadje gluten ( 1, 2, 3 ), laktoza ( 1, 3 ) 

24. 4. 2015 trdo kuhana jajčka, sir Gauda, 
žemlja z otrobi, eko jabolčni 

sok, sadje 

mlečna krompirjeva juha s 
hrenovko, bel kruh, marmorni 

kolač 

hrenovka, bel kruh, sadje gluten ( 1, 2, 3 ), laktoza ( 1, 2 ), 
jajca ( 1, 2 ) 

 

Šola si pridružuje pravice za spremembo jedilnika. Od 1. 1. 2015 so na jedilniku označene snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost. 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA – FINANČNA POMOČ EVROPSKE UNIJE ZA DODATNO PONUDBO SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE 

Organizatorica šolske prehrane: učiteljica Vesna Pintarič 

 


