
        

  JEDILNIK –  mesec  JUNIJ – Rožnik 2021 

DATUM DOPOLDANSKA MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

 

 
5.teden    

ponedeljek,  

28.06.2021 

ržen  kruh (vsebuje: pšenico, rž; lahko 

vsebuje sledi mleka, jajc, sezama, 

oreščkov ) 

sirni namaz  z drobnjakom 

(vsebuje:  laktozo) 

čaj 

 

korenčkova  juha (vsebuje: pšenico, 

jajca) 

zeljne krpice  (vsebuje: pšenico, jajca) 

z  mletim mesom 

sok 

sadje 

ržen kruh (vsebuje: pšenico, rž ; lahko 

vsebuje sledi mleka, jajc, sezama) 

namaz (vsebuje: laktozo, lahko vsebuje 

sledi zelene  ) 

sadni čaj 

torek,  

29.06.2021 

kosmiči  (vsebuje: pšenico, mleko, 

lahko vsebuje sledi oreščkov ) 

mleko, jogurt (vsebuje: mleko, 

laktozo ) 

sadje 

 

bistra juha z zdrobovimi žličniki 

(vsebuje: pšenico, jajca) 

kaneloni šunka sir (vsebuje pšenico; 

lahko vsebuje sledi soje ) 

tatarska omaka (vsebuje: mleko, jajca) 

krompirjeva solata 

sadje 

koščki sadja 

jogurt (vsebuje: mleko) 

sreda,  

30.06.2021 

sendvič(vsebuje: pšenico; lahko 

vsebuje sledi jajca, soje, sezama, 

oreščkov) 

čaj 

 

 

kremna grahova juha z jušnimi 

kroglicami (vsebuje: laktozo) 

pečen krompirček 

piščančji medeljoni (vsebuje: pšenico, 

jajca) 

solata s koruzo, korenčkom 

prekmurski kruh (vsebuje: pšenico, rž, 

ječmen, lahko vsebuje sledi mleka, soje, 

sezama, oreščkov  ) 

pašteta (vsebuje:mleko, lahko vsebuje 

sledi oreščkov ) 

 

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


sadje 

četrtek, 1.07.2021 

šs:sadje 

makova pletenka (vsebuje: pšenico, 

rž, ječmen;  lahko vsebuje sledi 

mleka, soje, sezama, oreščkov  ) 

sir (vsebuje: laktozo) 

paradižnik 

čaj 

 

enolončnica 

prekmurski  kruh (vsebuje: pšenico, rž, 

ječmen;; lahko vsebuje sledi mleka, jajc, 

sezama, orehov, suhega sadja ) 

pecivo (vsebuje pšenico, jajca, mleko) 

sadna solata 

žemlje  (vsebuje: pšenico; lahko vsebuje  

sledi mleka, jajc, sezama, orehov, soje) 

salame (vsebuje: laktozo ) 

čaj 

petek,  

2.07.2021 

polnjeni čokoladni  rogljiček 

(vsebuje: pšenico, mleko ; lahko 

vsebuje sledi, soje, sezama, oreščkov  

) 

sladoled  

sok 

cvetačna kremna  juha (vsebuje: pšenico, ; 

lahko vsebuje sledi laktoze, jajc) 
hladna solata s tuno 

sadje 

koščki makove pletenice (vsebuje: 

pšenico; lahko vsebuje  sledi mleka, jajc, 

sezama, orehov, soje) 

jogurt (vsebuje: laktozo) 

 

 

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. 

 


