
OŠ MAKSA DURJAVE 

JEDILNIK  ZA  DECEMBER  2019 
 

ŠS: ŠOLSKA SHEMA EVROPSKE UNIJE - Shema šolskega sadja in zelenjave in Shema šolskega mleka       

V tem mesecu bomo ob ponedeljkih pripravili  nekaj jedi, ki so značilne za arabsko, rusko, bosansko in 

kitajsko kuhinjo. 

Skladno z Uredbo (ES) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom  in Uredbo o izvajanju uredbe (EU) (Uradni list RS, 
št. 6/14), so alergeni v šolskih jedeh označeni na tedenskem jedilniku, ki se nahaja na oglasnem mestu pred šolsko jedilnico. 

 
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika.                                                                                                                                                                                                  
V  sodelovanju s komisijo za prehrano jedilnik sestavila Zlatka Harl, org. prehrane 

 
 
 

Ravnateljica: 

Jolanda Friš Lozej, prof.  
.  
 
 

DAN MALICA SADNA  
MALICA 

KOSILO 

Pon. 
2.12. 

Stoletni kruh, sirni namaz, zelenjavni 
dodatek, čaj 

Mandarina 
Bistra juha z zakuho, meso v curry omaki, 
kuskus, mešana solata 

Tor. 
3.12. 

Lešnikova potička, mleko (ŠS), sadje 
Jabolka 

Zeljne krpice z govejim mesom, mešana solata, 
sadna kupa 

Sre. 
4.12. 

Črni kruh, domač mesno zelenjavni 
namaz, zelenjavni dodatek, navadni 
kefir 

ŠS 
Mandarine 

Goveja juha z zakuho, kuhana govedina, pire 
krompir, špinača 

Čet. 
5.12. 

Makova pletenka, rezine sira Livada, 
čaj 

Jabolka 
Pečenica, pražen krompir, kisla repa, sadje 

Pet. 
6.12. 

Miklavževo pekovsko pecivo, mleko, 
suho sadje (ŠS) 

Mandarine 
Štajerska kisla juha, koruzni kruh, čokoladni 
navihanček 

Pon. 
9.12. 

Obložena graham žemlja, napitek 
 iz 100% zgoščenega sadnega soka 

Jabolka 
Juha z zakuho, polnjeni žepki v omaki, mešana 
solata 

Tor. 
10.12. 

Koruzni kruh, domač tunin namaz, 
zelenjavni dodatek, čaj                                                                         

Hruške 
Pečen piščanec, mlinci, zelena solata, 
ananasov kompot    

Sre. 
11.12. 

Mlečni pirin zdrob, čokoladni posip, 
sadje 

ŠS 
Jabolka 

Bučkina juha s kroglicami, mesni kaneloni, 
tatarska omaka, zelena solata s krompirjem 

Čet. 
12.12. 

Rženi kruh, kokošja pašteta Argeta, 
zelenjavni dodatek, čaj 

Mandarine 
Makaronovo meso, rdeča pesa, sladoled  

Pet. 
13.12. 

Mešani kruh iz krušne peči, maslo, 
med, mleko 

Jabolka 
Juha z zakuho, mesno zelenjavna rižota, 
mešana solata 

Pon. 
16.12. 

Skutin burek, navadni tekoči jogurt 
Jabolka 

Čevapčiči v lepinji, zelenjavna priloga, baklava 
 

Tor. 
17.12. 

Primorska žemlja, puranja šunka v 
ovitku, zelenjavni dodatek, čaj 

Hruške 
Čebulna juha, paniran file morskega lista, 
krompirjeva solata, sadni desert 

Sre. 
18.12. 

Mlečni riž, čokoladni posip, suhi 
jabolčni krhlji 

ŠS 
Mandarine 

Goveji golaž, polenta, zelena solata 
 

Čet. 
19.12. 

Temna sirova štručka, mleko, orehi 
Jabolka 

Zelenjavna juha s čičeriko, črni kruh, cmoki s 
čokoladnim nadevom, hruškov kompot 

Pet. 
20.12. 

Piščančji hamburger,  napitek 
 iz 100% zgoščenega sadnega soka 

Mandarine 
Špageti s tunino v paradižnikovi omaki, riban 
sir, zelena solata, sadje 

Pon. 
23.12. 

Pšenični kosmiči s čokolado, mleko, 
banana 

Jabolka 
Bistra juha z zakuho, piščančji trakci v sladko 
kisli omaki, dušen riž, zelena solata s kalčki 

Tor. 
24.12. 

Pizza s piščančjo salamo, čaj 
Mandarine 

Obara s telečjim mesom in žličniki, medeno 
biskvitno pecivo, 100% sadni sok 

 


