
    JEDILNIK –  mesec  JULIJ 2021 
 

DATUM DOPOLDANSKA MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

1.TEDEN    

ponedeljek, 
05.07.2021 

stoletni kruh (vsebuje: pšenico, rž, mleko; 

lahko vsebuje sledi soje, sezama, orehov, 

jajc) 

namaz zeliščni  

paprika v palčkah 

čaj 

poletna enolončnica s puranjim mesom (vsebuje: pšenico; 

lahko vsebuje sledi oreščkov, sezama, jajc) 

cmoki z borovničevim nadevom (vsebuje : pšenico, jajca; 

lahko vsebuje sledi mleka, sezama, oreščkov) 

naravna limonada 

stoletni kruh (vsebuje pšenico, rž; lahko 

vsebuje sledi mleko, soje, sezama, orehov, 

jajc) 

jabolko 

torek,  
06.07.2021 

mlečni pirin močnik (vsebuje:  pšenico, 

mleko ) 

čokoladni posip 

sadje 

čebulna juha in fritati (vsebuje: mleko, jajca) 

naravni zrezek v zelenjavni omaki (vsebuje: pšenico) 

krompir v kosih 

zelena solata s koruzo 

graham kruh (vsebuje: pšenica; lahko 

vsebuje sledi soje, mleka, jajc, oreščkov) 

piščančje prsi v ovitku 

paprika 

sreda,  
07.07.2021 

Rezine sira, klobas 

kruh graham (vsebuje: pšenico, rž; lahko 

vsebuje sledi: sojo, jajca, mleko, sezam, 

orehi) 

kumarice 

sadje 

 

bistra juha z rezanci ((vsebuje: pšenico, mleko, jajce) 

pečen piščanec 

riž 

kumarična solata s paradižnikom 

palačinke s čokoladnim nadevom (vsebuje: pšenico, mleko, 

jajca ; lahko vsebuje sledi oreščkov) 

kompot  

makova potica (vsebuje: pšenico, jajca, 

mleko; lahko vsebuje sledi doje, oreščkov, 

sezama)z  

čaj 

četrtek,  
08.07.2021 
šs: sadje 

ajdov kruh (vsebuje: pšenico, oves;  lahko 

vsebuje sledi mleka, soje, jajc, sezama, 

orehov) 

sir, topljeni sir (vsebuje laktozo) 

paradižnik, list solate 

čaj 

bučkina  kremna juha s kroglicami (vsebuje: pšenico, mleko; 

lahko vsebuje sledi zelene) 

špinačni tortelini (vsebuje: pšenico, mleko , jajca) 

puranji  trakci v smetanovi omaki (vsebuje: mleko) 

zelena solata s korenčkom 

 

različne rezine sadja 

petek,  
09.07.2021 

Rogljič žito francoski marmeladni (vsebuje: 

pšenico, laktozo; lahko vsebuje sledi soje, 

sezama, oreščkov, ) 

mleko(vsebuje laktozo) 

sadje 

česnova kremna juha s kroglicami (vsebuje: pšenico, rž, 

ječmen, lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, oreščkov  ) 

pomfrit 

čevapčiči 

mešana zeljna solata  

rogljič (vsebuje: pšenico, mleko; lahko 

vsebuje sledi soje, sezama, orehov, jajc)  

mleko (vsebuje mleko) 

 

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


DATUM DOPOLDANSKA MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

2.TEDEN    

ponedeljek,  
12.07.2021 

koruzni kruh (vsebuje: pšenico; lahko 

vsebuje sledi mleka, jajc, sezama, orehov, 

suhega sadja ) 

sirni namaz (vsebuje:  laktozo) 

list solate 

čaj 

 

piščančja obara z vlivanci (vsebuje: pšenico, mleko jajca,; 

lahko vsebuje sledi oreščkov,  ) 

stoletni kruh (vsebuje: pšenico, rž, mleko; lahko vsebuje 

sledi soje, sezama, orehov, jajc) 

burek gibanica (vsebuje: pšenico, mleko jajca; lahko vsebuje 

sledi oreščkov ) 

kompot 

koruzni kruh (vsebuje: pšenico,; lahko 

vsebuje sledi mleka, jajc sezama) 

zeliščno maslo (vsebuje: laktozo, lahko 

vsebuje sledi zelene  ) 

čaj 

torek,  
13.07.2021 

mlečna prosena kaša z rozinami  (vsebuje: 

mleko, lahko vsebuje sledi oreščkov ) 

čokoladni posip 

sadje 

 

cvetačna juha s kruhki (vsebuje pšenico; lahko vsebuje sledi 

soje ) 

lazanja (vsebuje pšenico; lahko vsebuje sledi soje ) 

zelena solata  

sladoled 

 

 

baby piškoti (vsebuje: pšenico, mleko 

jajca,; lahko vsebuje sledi oreščkov,  ) 

koščki sadja 

sreda,  
14.07.2021 

hrenovka 

pirin kruh 

kečap, majoneza, gorčica 

čaj 

kefir 

malica za seboj:  

borovničev zavitek, voda 

ohrotova juha 

piščančji paprikaš 

ocvrtki (vsebuje: pšenico, mleko, jajca; lahko vsebuje sledi 

oreščkov) 

sestavljena solata 

pirin kruh (vsebuje: pšenico, rž, ječmen, 

lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, 

oreščkov  ) 

čokoladno mleko (vsebuje:mleko, lahko 

vsebuje sledi oreščkov ) 

 

četrtek, 
15.07.2021 
šs:sadje 

prekmurski kruh (vsebuje: pšenico, rž, 

ječmen, lahko vsebuje sledi mleka, soje, 

sezama, oreščkov  ) 

si mocarela(vsebuje: laktozo) 

paradižnik, paprika 

list solate 

čaj 

 

sojini in zelenjavni polpeti (vsebuje: pšenico, mleko, jajca; 

lahko vsebuje sledi oreščkov) 

pečen krompir 

paradižnikova solata 

sladoled (vsebuje:  mleko) 

prekmurski kruh (vsebuje: pšenico; lahko 

vsebuje  sledi mleka, jajc, sezama, orehov, 

soje) 

puranja šunka (vsebuje:laktozo ) 

čaj 

petek,  

16.07.2021 

polnjeni čokoladni  rogljiček (vsebuje: 

pšenico, ; lahko vsebuje sledi mleka, soje, 

sezama, oreščkov  ) 

jogurt 

čaj 

juha goveja s cmoki 

testenine s tuno(vsebuje: pšenico; lahko vsebuje sledi mleka, 

jajc, sezama, orehov, suhega sadja ) 

zelena solata  

prekmurski kruh (vsebuje: pšenico, rž, sojo; 

lahko vsebuje sledi jajc, mleka, sezama ) 

sadni jogurt 

 

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

z  dostavo živil kaj spremeniti. 


