
     
 

 

JEDILNIK – december 2022 – OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici  

 

DATUM MALICA KOSILO 
1. 12. 2022 

ČETRTEK 
Črni kruh, krompirjeva enolončnica s hrenovko , suhe 
fige 
(G-pšenica, rž, SO2) 

 

Kisla repa, krompir v kosih, pečena krvavica, čokoladno pecivo z oreščki 
(G-pšenica, M, O,J) 

2. 12. 2022 
PETEK 

 

Pšenični polbeli kruh, medeni-lešnikov namaz, šipkov 
čaj 
(G-pšenica, O) 

Milijon juha, pečen medaljon osliča, testeninska solata 
(G-pšenica, R, J) 

5.12.2022 
PONEDELJEK 

Čokoladno žitni kosmiči z mlekom*, praznični kruh z 
rozinami 
(G-pšenica, oves, M) 

Gobova juha, goveji stroganof, riž, zelena solata* 
(G-pšenica, Z, Go) 

6. 12. 2022 
TOREK 

Medeni parkelj, pomaranča, bela kava  
(G-pšenica, M, J) 

Piščančja juha s črkami, pečena piščančja stegna, prosena kaša , radič 
(Z, J) 

7. 12. 2022 
SREDA 

Pšenični beli kruh, zaseka, čebula, 
zeliščni čaj (G-pšenica) 

Telečja obara z žličniki, kvasenica, sok 
(G-pšenica, M, J, Go) 

8. 12. 2022 
ČETRTEK 

ŠS- HRUŠKA 

Golaževa juha, biomix kruh s semeni 
(G-pšenica, oves, ječmen, M, J) 

 

Smetanova juha, mesni tortelini s paradižnikovo omako, kitajsko zelje z 
lečo 
(G-pšenica, M, Z) 

9. 12. 2022 
PETEK 

Koruzni kruh, pariška salama, sok , mandarina 
(G-pšenica, M,J) 

Korenčkova juha, ocvrti repak, krompirjeva solata 
(G-pšenica, Z, J, M) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opombe: Z zvezdico (*) so označena jedi, ki so pripravljene iz živil lokalnih ponudnikov. 

12.12.2022 
PONEDELJEK 

Pirin kruh, tunin namaz, kisle kumare, sadni čaj 
(G-pšenica, M, Go) 

Česnova juha, mesno-zelenjavna omaka, pirini peresniki, rdeča pesa 
(G-pšenica, M, Go, J) 

13. 12. 2022 
TOREK 

 

Koruzni kosmiči z mlekom, suhe marelice  
(M, So2, O) 
 

Grahova juha, ciganska pečenka, dušena ajdova kaša, zelena solata* 
(G-pšenica, Z, Go) 

14. 12. 2022 
SREDA 

Polnozrnat kruh, smetanov namaz z zelišči, zeliščni 
čaj 
(G-pšenica, J , M) 

Sladko zelje s krompirjem, beli kruh, jabolčno pecivo 
(G-pšenica, J, M, So2) 

15. 12. 2022 
ČETRTEK 

 

Široki rezanci z skuto, bela kava 
(G-pšenica, M, J) 

 

Ohrovtova juha, piščančji zrezek v naravni omaki, pire krompir, stročji 
fižol v solati 
(G-pšenica, M, Z) 

16. 12. 2022 
PETEK 

ŠS- JABOLKO 

Temna žemlja, domači jogurt* 
(G-pšenica, M) 

Špinačna juha, pečen file limande, francoska solata 
(G-pšenica, J, M, R, Z) 

19.12.2022 
PONEDELJEK 

Rženi mešani kruh, rezina sira, sadni čaj 
(G-pšenica, rž, ječmen, J, M) 

Paradižnikova juha z zvezdicami, špageti z mesno omako in parmezanom, 
zelje  
(G-pšenica, Z, M, Go) 

20. 12. 2022 
TOREK 

Mlečna juha, kruh z ovsenimi kosmiči, ananas 
(G-pšenica, oves, M, J) 

Kostna juha z ribano kašo, telečja pečenka z zelenjavno omako, njoki, 
zelena solata z radičem,  čokoladna tortica s smetano (G-pšenica, Z, J, M, S) 

21. 12. 2022 
SREDA  

Pšenični beli kruh, jajčni namaz*, sveža paprika, 
šipkov čaj  
(G-pšenica, M, J, Go) 

Piščančji paprikaš, široki rezanci, marmeladna potica 
(G-pšenica, Z, M, J) 

22. 12. 2022 
ČETRTEK 

Maslo, marelična marmelada, domač ržen kruh*, 
mleko* 
(G-pšenica, M, S)  

Cvetačna juha, ocvrti dunajski zrezek, pražen krompir, motovilec z zeleno 
solato  
(G-pšenica, J, M, Z) 

23.12.2022 
PETEK 

Hamburger, limonada 
(G-pšenica, rž, J,M) 
 

Kremna juha z zelenjavo, tunin narastek, beli radič 
(G-pšenica, Z, R, J, M) 



     
 
 

Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost – Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, Uradni list RS, št. 6/14. S črko so označeni alergeni, katere je možno najti v teh jedeh.  

Seznam alergenov v posameznih jedeh je objavljen na oglasnih deski šole in na spletni strani šole. 
 

Učenci, ki imajo medicinsko predpisano prehrano, dobijo jedi oz. druge nadomestke, ki ne vsebujejo alergenov, jedilnik se sproti prilagaja. 
 

Pridružujemo si pravico, da v primeru nepredvidljivih dogodkov spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. Hvala za razumevanje! 

 

 

 

 

Organizator šolske prehrane: Monika Horvat in Vida Štuhec Kuri  

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014118

