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ponedeljek, 31. maj 2021 torek, 1. junij 2021 sreda, 2. junij 2021 četrtek, 3. junij 2021 petek, 4. junij 2021

mesni

špageti z bolonjsko omako, 

parmezan, mešana solata s 

paradižnikom, sadni jogurt

puranji file v smetanovi 

omaki, ajdova kaša, mešana 

solata

fižolova juha, sirovi /orehovi 

štruklji, sok v tetrapaku

mesno zelenjavna ričota, 

solata, češnje

krompirjeva musaka z 

mesom, zelena solata s 

kumaricami

BM

špageti z paradižnikovo omako, 

parmezan, mešana solata s 

paradižnikom, sadni jogurt

bučkin narastek z jogurtom, 

mešana solata

fižolova juha, sirovi /orehovi 

štruklji, sok v tetrapaku

 zelenjavna ričota, solata, 

češnje

krompirjeva musaka z 

zelenjavo, zelena solata s 

kumaricami

ponedeljek, 7. junij 2021 torek, 8. junij 2021 sreda, 9. junij 2021 četrtek, 10. junij 2021 petek, 11. junij 2021

mesni
goveja juha, govedina, kuhana 

zelenjava z drobtinicami

svinjski paprikaš, kruhov 

cmok /tortelini, solata, 

napitek s sirotko in sadjem

tortilija s piščančjim mesom, 

radič s krompirjem, naravna 

limonada

dunajski zrezek, džuveč riž, 

solata, ringlo

pasulj, carski praženec, sok v 

tetrapaku

BM
zelenjavna juha, kuhana 

zelenjava z drobtinicami

omaka s šparglji, kruhov 

cmok /tortelini, solata, 

napitek s sirotko in sadjem

tortilija z zelenjavo, radič s 

krompirjem, naravna 

limonada

ocvrti sir, džuveč riž, solata, 

ringlo

pasulj, carski praženec, sok v 

tetrapaku

ponedeljek, 14. junij 2021 torek, 15. junij 2021 sreda, 16. junij 2021 četrtek, 17. junij 2021 petek, 18. junij 2021

mesni
junečji golaž, gluhi štruklji, 

solata

mleta pečenka, kumarice v 

omaki, pire krompir, sok v 

tetrapaku 

obara z mesom in žličniki, 

pita s skuto in jabolki

oslič, krompirjeva solata z 

mladim zeljem, jagode
ravnateljev dan

BM
mlečna prosena kaša s slivami, 

sadna ploščica, banana

zelenjavni zrezek, kumarice v 

omaki, pire krompir, sok v 

tetrapaku

 obara z zelenjavo in žličniki, 

pita s skuto in jabolki

oslič, krompirjeva solata z 

mladim zeljem, jagode
ravnateljev dan
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ponedeljek, 21. junij 2021 torek, 22. junij 2021 sreda, 23. junij 2021 četrtek, 24. junij 2021 petek, 25. junij 2021

mesni
hod dog hrenovko ajvarjem in 

gorčico, sadna solata s smetano

mesne kroglice v 

paradižnikovi omaki, široki 

rezanci, solata

kanelon s šunko in sirom, 

pire krompir, solata, sadni 

kefir

kotlet na žaru, ješprenjeva 

solata, sladoled
PRAZNIK

BM

hod dog z vegi  hrenovko 

ajvarjem in gorčico, sadna 

solata s smetano

široki rezanci v sirovi omaki, 

solata

kanelon s sirom, pire 

krompir, solata, sadni kefir

sir na žaru, ješprenjeva 

solata, sladoled
PRAZNIK

Pripravila: vodja kuhinje in referent za prehrano

Opomba: zaradi tehničnih težav in težav pri dobavi živil so možne spremembe jedilnika

Jedilnik za DSO je sestavljen iz juhe in mesne malice srednje šole.

ALERGENI: 1  žita, ki vsebujejo gluten; 2  jajca; 3  mleko in mlečni izdelki, ki vsebujejo laktozo; 4  ribe; 5  raki;  6  mehkužci; 7  arašidi; 8  oreščki; 9  sezamovo seme; 10  gorčično seme; 11  zrnje 

soje; 12  zelena; 13  volčji bob; 14  žveplov dioksid in sulfiti

Hura, p
očitn

ice so
 tu

…………


