
 JEDILNIK –  mesec  JUNIJ – Rožnik 2021 

DATUM DOPOLDANSKA MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

2.TEDEN    

ponedeljek, 
07.06.2021 

stoletni kruh (vsebuje: pšenico, rž, 

mleko; lahko vsebuje sledi soje, sezama, 

orehov, jajc) 

čajna pašteta  

paprika v palčkah 

čaj 

korenčkova juha 

špageti (vsebuje: pšenico; lahko vsebuje 

sledi oreščkov, sezama, jajc) 

mesna polivka 

riban sir (vsebuje laktozo) 

mešana solata s korenčkomin koruzo 

kmečki kruh (vsebuje pšenico, rž; lahko 

vsebuje sledi mleko, soje, sezama, orehov, 

jajc) 

jabolko 

torek,  
08.06.2021 

riž v mleku (vsebuje:  mleko ) 

čokoladni posip 

mleti orehi za posip 

sadje 

špinačna juha s rinčicami 

rizi bizi 

piščančja nabodala 

sezonska solata (3 vrste) 

kefir 

polnozrnati kruh (vsebuje: pšenica; lahko 

vsebuje sledi soje, mleka, jajc, oreščkov) 

salama  

paprika 

sreda,  
09.06.2021 

Mineštra  (krompirjeva juha s koščki 

hrenovke) 

kruh graham (vsebuje: pšenico, rž; lahko 

vsebuje sledi: sojo, jajca, mleko, sezam, 

orehi) 

sadje 

 

Bistra juha s korenčkom in žličniki (vsebuje: 

pšenico, mleko) 

pire krompir (vsebuje mleko, maslo) 

čufti v paradižnikovi 

omaki 

sladoled (vsebuje: mleko; lahko vsebuje 

sledi jajc) 

makova potica (vsebuje: pšenico, jajca, 

mleko; lahko vsebuje sledi doje, oreščkov, 

sezama) 

čaj 

četrtek,  10.06.2021 
ŠS: sadje 

ajdov kruh (vsebuje: pšenico, oves;  

lahko vsebuje sledi mleka, soje, jajc, 

sezama, orehov) 

sir livada (vsebuje laktozo) 

paradižnik, list solate 

čaj 

bistra juha z jušnimi rinčicami (vsebuje : 

pšenico) 

zelenjavni štruklji 

solata sezopnska z redkvico 

kinder rezina (vsebuje laktozo) 

različne rezine sadja 

petek,  
11.06.2021 

krof 

(vsebuje: pšenico, laktozo; lahko vsebuje 

sledi soje, sezama, oreščkov, ) 

mleko(vsebuje laktozo) 

sadje 

mlado zelje v juhi s koščki mesa 

prekmurski kruh (vsebuje: pšenico, rž, 

ječmen, lahko vsebuje sledi mleka, soje, 

sezama, oreščkov  ) 

palačinke s čokolado 

kompot 

rozinov kolač (vsebuje: pšenico, mleko; 

lahko vsebuje sledi soje, sezama, orehov, 

jajc)  

mleko (vsebuje mleko) 

 

http://os-turnisce.splet.arnes.si/


3.TEDEN    

ponedeljek,  
14.06.2021 

koruzni kruh (vsebuje: pšenico; lahko 

vsebuje sledi mleka, jajc, sezama, 

orehov, suhega sadja ) 

sirni namaz (vsebuje:  laktozo) 

list solate 

čaj 

malica za seboj: 

tunina ploščica, voda 

kremna gobova juha s kroglicami (vsebuje: 

pšenico, jajca) 

ajdova kaša z mesom  in zelenjavo (vsebuje: 

pšenico, jajca) 

mlado zelje,  rdeča pesa, koruza, fižol 

sadje 

polbeli  kruh (vsebuje: pšenico,; lahko 

vsebuje sledi mleka, jajc sezama) 

zeliščno maslo (vsebuje: laktozo, lahko 

vsebuje sledi zelene  ) 

čaj 

torek,  
15.06.2021 

mlečna prosena kaša z rozinami  

(vsebuje: mleko, lahko vsebuje sledi 

oreščkov ) 

čokoladni posip 

sadje 

malica za seboj: 

sendvič z žemljo, voda 

 

giros  meso 

kajzerca (vsebuje pšenico; lahko vsebuje 

sledi soje ) 

mešana zelenjava 

sadje 

 

 

abc keksi (vsebuje: pšenico, mleko jajca,; 

lahko vsebuje sledi oreščkov,  ) 

koščki sadja 

sreda,  
16.06.2021 

hrenavka 

pirin kruh 

kečap, majoneza, gorčica 

čaj 

kefir 

malica za seboj:  

borovničev zavitek, voda 

paradižnikova juha z rižekom 

pečen krompirček s peteržiljem 

sesekljana pečenka 

solata z jajčko 

sadje 

prekmurski kruh (vsebuje: pšenico, rž, 

ječmen, lahko vsebuje sledi mleka, soje, 

sezama, oreščkov  ) 

čokoladno mleko (vsebuje:mleko, lahko 

vsebuje sledi oreščkov ) 

 

četrtek, 17.06.2021 
ŠS:sadje 

prekmurski kruh (vsebuje: pšenico, rž, 

ječmen, lahko vsebuje sledi mleka, soje, 

sezama, oreščkov  ) 

livada sir(vsebuje: laktozo) 

paradižnik, paprika 

list solate 

čaj 

malica za seboj: 

štručka sir, šunka, sok 

pašta fižol z mesom 

koruzni kruh (vsebuje: pšenico; lahko 

vsebuje sledi mleka, jajc, sezama, orehov, 

suhega sadja ) 

jabolčni zavitek (vsebuje pšenico) 

pinjenec 

žemlje graham (vsebuje: pšenico; lahko 

vsebuje  sledi mleka, jajc, sezama, orehov, 

soje) 

aljaževa klobasa (vsebuje:laktozo ) 

čaj 

petek,  

18.06.2021 

polnjeni čokoladni  rogljiček (vsebuje: 

pšenico, ; lahko vsebuje sledi mleka, 

soje, sezama, oreščkov  ) 

jogurt 

čaj 

Česnova juha s kroglicami 

(vsebuje:pšenico) 

mesno zelenjavna lazanja(vsebuje:pšenico, 

mleko) 

lečina solata s paradižnikom 

sadje 

prekmurski kruh (vsebuje: pšenico, rž, sojo; 

lahko vsebuje sledi jajc, mleka, sezama ) 

sadni jogurt 



4.teden    

ponedeljek,  

21.06.2021 

kruh kmečka peč(vsebuje: pšenica, rž, 

mleko; lahko vsebuje sledi soje, sezama, 

orehov  ) 

maslo 

med 

čaj 

sadje 

bistra juha z jajčnimi krpicami (vsebuje 

pšenico) 

riž z grahecom 

ocvrte piščančje bederce in perutničke 

solata s paradižnikom 

sadno žitna rezina (vsebuje: pšenico; lahko 

vsebuje sledi mleka, soje, jajc, sezama, 

orehov) 

torek,  

22.06.2021 

skutna blazinica 

(vsebuje: pšenico,mleko , lahko vsebuje 

sledi, soje, oreščkov 

čokoladno mleko (vsebuje mleko) 

sadje 

kremna grahova juha (vsebuje laktozo) 

svinjski zrezek v omaki 

krompirjevi svaljki s skuto (vsebuje: 

pšenico, jajca; lahko vsebuje sledi laktoze, 

soje ) 

zeljna solata s fižolom 

rženi kruh (vsebuje: pšenica, rž, mleko; 

lahko vsebuje sledi soje, sezama, orehov,  ) 

pašteta (vsebuje: laktozo ) 

sok 

sreda,  

23.06.2021 

makaronada (vsebuje :pšenico) 

čaj 

česnova juha s kroglicami  (vsebuje pšenico) 

tortelini 

koščki puranjega mesa v gobovi omaki 

mešana solata 

koruzni kruh (vsebuje: pšenico; lahko 

vsebuje sledi mleka, jajc, sezama, orehov, 

soje ) 

rezina sira 

četrtek, 24.06.2021 

šs: sadje 

sirova štručka(vsebuje: pšenico, rž, 

ječmen, sezam lahko vsebuje sledi mleka, 

soje, oreščkov  ) 

sok 

 

hamburger s pleskavico (vsebuje:  pšenico, ; 

lahko vsebuje sledi soje, sezama, orehov) 

zelenjava 

sladoled 

graham žemlja (vsebuje: pšenico; lahko 

vsebuje sledi mleka, soje, jajc, sezama, 

oreščkov ) 

jabolko 

čaj 

 

Spoštovani !Zaradi izrednih razmer epidemije COVID-19 in posledic le teh, vas vljudno prosimo za razumevanje, v kolikor bomo primorani 

jedilnik zaradi morebitnih težav ali težav z  dostavo živil kaj spremeniti. 

 


