
Jedilnik Osnovne šole Dobje 

Živilom so dopisani alergeni, ki jih vsebujejo. Z zeleno barvo so označena živila lokalnih pridelovalcev, z rdečo pa živila iz Šolske sheme sadja, zelenjave in mleka. 
Pridržujemo si pravico, da v primeru nepredvidljivih dogodkov spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. Zahvaljujemo se za razumevanje. 

                                         

                 TEDENSKI JEDILNIK (vrtec) – julij 2020 

dan in 
datum 

zajtrk dopoldanska malica kosilo 
popoldanska 

malica 

PONEDELJEK 
29. 6. 2020 

mlečni zdrob na eko mleku, 
čokoladni posip 
alergeni: gluten, laktoza, oreščki 

sadni krožnik 
alergeni: / 

špargljeva kremna juha, mesna 
lazanja, rdeča pesa, sladoled v 
lončku 
alergeni: gluten, jajce, laktoza 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

TOREK 
30. 6. 2020 

kokošja pašteta, kisle 
kumarice, polnozrnati kruh, 
šipkov čaj 
alergeni: gluten, soja 

sadni krožnik 
alergeni: / 

zelenjavna juha, puranji trakci v 
naravni omaki z zelenjavo, pire 
krompir, zelena solata 
alergeni: gluten, laktoza 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

SREDA 
1. 7. 2020 

makova štručka, kakav z eko 
mlekom 
alergeni: gluten, laktoza 

suhe brusnice in 
rozine 

alergeni: / 

goveja juha z rezanci, mesno-
zelenjavna rižota, zeljna solata 
alergeni: gluten, jajce, laktoza 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

ČETRTEK 
2. 7. 2020 

»zajtrki iz različnih držav« 
alergeni: gluten, laktoza 

sadni krožnik 
alergeni: / 

fižolova juha z žličniki, skutini 
štruklji, sadni preliv 
alergeni: gluten, jajce, laktoza 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

PETEK 
3. 7. 2020 

rezine kuhane šunke, rezine 
svežega paradižnika, rženi 
kruh, sadni čaj z limono 
alergeni: gluten 

sadni krožnik 
alergeni: / 

kolerabična kremna juha, pečene 

piščančje kračice, mlinci, sladko 

rdeče zelje 
alergeni: gluten 

sezonsko sadje 
alergeni: / 
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                 TEDENSKI JEDILNIK (vrtec) – julij 2020 

dan in 
datum 

zajtrk dopoldanska malica kosilo 
popoldanska 

malica 

PONEDELJEK 
6. 7. 2020 

jajčni namaz z zelišči, nariban 
svež korenček, polbeli kruh, 
sadni čaj z domačim medom 
alergeni: gluten, laktoza, jajca 

sadni krožnik 
alergeni: / 

mineštra s krompirjem, jagodni 
cmočki, sadna čežana 
alergeni: gluten, jajce, laktoza 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

TOREK 
7. 7. 2020 

čokoladne kroglice z eko 
mlekom, sadni čaj 
alergeni: laktoza, oreščki, gluten 

sadni krožnik 
alergeni: / 

korenčkova juha z zdrobom, pariški 
puranji zrezki, pražen krompir, 
mešana sezonska solata 
alergeni: gluten 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

SREDA 
8. 7. 2020 

maslo, domača marmelada, 
koruzni kruh, bela kava 
alergeni: gluten, laktoza 

sadni pinjenec 
alergeni: laktoza 

goveji golaž, polenta, zeljna solata s 
fižolom, sladoled 
alergeni: gluten, laktoza 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

ČETRTEK 
9. 7. 2020 

»zajtrki iz različnih držav« 
alergeni: gluten, laktoza 

sadni krožnik 
alergeni: / 

zelenjavna mineštra, jagodni 
cmočki, mešani sadni kompot 
alergeni: gluten, jajce 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

PETEK 
10. 7. 2020 

domač vanilijev jogurt, 
polnozrnati kosmiči, sadni čaj 
alergeni: gluten, laktoza, oreščki 

sadni krožnik 
alergeni: / 

paradižnikova juha z rižem, mesna 

musaka, zeljna solata z lečo, naravna 

nesladkana limonada 
alergeni: gluten 

sezonsko sadje 
alergeni: / 
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                 TEDENSKI JEDILNIK (vrtec) – julij 2020 

dan in 
datum 

zajtrk dopoldanska malica kosilo 
popoldanska 

malica 

PONEDELJEK 
13. 7. 2020 

čokoladni namaz, pirin kruh, 
lipov čaj z limono 
alergeni: gluten, oreščki 

sadni krožnik 
alergeni: / 

cvetačna juha, polnozrnati špageti z 
bolonjsko omako, endivija s 
kuhanim krompirjem  
alergeni: gluten  

sezonsko sadje 
alergeni: / 

TOREK 
14. 7. 2020 

domač tunin namaz, rezine 
sveže paprike, polbeli kruh, 
sadni čaj 
alergeni: gluten, laktoza, ribe 

sadni krožnik 
alergeni: / 

krompirjev golaž, sadna kupa s 
smetano  
alergeni: laktoza 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

SREDA 
15. 7. 2020 

rezine puranjih prsi, sveže 
naribane kumarice, 
polnozrnata žemlja, šipkov čaj 
alergeni: gluten 

suhe brusnice in 
rozine 

alergeni: / 

prežgana juha, mesne kroglice v 
paradižnikovi omaki, pire krompir, 
naravni sok  
alergeni: gluten, jajce, laktoza 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

ČETRTEK 
16. 7. 2020 

»zajtrki iz različnih držav« 
alergeni: gluten, laktoza 

sadni krožnik 
alergeni: / 

brokolijeva juha z zakuho, piščančji 
zrezki v vrtnarski omaki, polnozrnati 
riž, mešana sezonska solata  
alergeni: gluten, jajce, laktoza 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

PETEK 
17. 7. 2020 

mlečni rogljiček, kakav z eko 
mlekom 
alergeni: gluten, laktoza 

sadni krožnik 
alergeni: / 

kumarična omaka s hrenovko, 
domač jabolčni zavitek, jabolčni sok  
alergeni: gluten, jajce 

sezonsko sadje 
alergeni: / 
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                 TEDENSKI JEDILNIK (vrtec) – julij 2020 

dan in 
datum 

zajtrk dopoldanska malica kosilo 
popoldanska 

malica 

PONEDELJEK 
20. 7. 2020 

skutin namaz z zelišči, rezine 
svežega paradižnika, 
polnozrnati kruh, sadni čaj z 
limono 
alergeni: gluten, laktoza 

sadni krožnik 
alergeni: / 

zelenjavna juha, pica, kepica 
sladoleda  
alergeni: gluten, jajce, laktoza sezonsko sadje 

alergeni: / 

TOREK 
21. 7. 2020 

kuhan riž na eko mleku, 
kakavov posip 
alergeni: laktoza, oreščki, gluten 

sadni krožnik 
alergeni: / 

goveja juha s kroglicami, mesna 
rižota, zeljna solata s koruzo, domač 
bezgov sok  
alergeni: gluten 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

SREDA 
22. 7. 2020 

maslo, cvetlični med, koruzni 
kruh, zeliščni čaj 
alergeni: gluten, laktoza 

sadni krožnik 
alergeni: / 

bučkina kremna juha, ocvrt oslič, 
kuhan krompir z blitvo  
alergeni: gluten, jajce 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

ČETRTEK 
23. 7. 2020 

»zajtrki iz različnih držav« 
alergeni: gluten, laktoza 

sadni krožnik 
alergeni: / 

prežgana juha, carski praženec, 
sadni preliv 
alergeni: gluten, jajce, laktoza 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

PETEK 
24. 7. 2020 

jajčna omleta, polbeli kruh, 
sadni čaj 
alergeni: gluten, jajce 

žitna ploščica 
alergeni: oreščki 

brokolijeva juha, pleskavica, pečen 
krompir s papriko, zelena solata  
alergeni: gluten 

sezonsko sadje 
alergeni: / 
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                 TEDENSKI JEDILNIK (vrtec) – julij 2020 

dan in 
datum 

zajtrk dopoldanska malica kosilo 
popoldanska 

malica 

PONEDELJEK 
27. 7. 2020 

čokoladni puding s proseno 
kašo 
alergeni: gluten, laktoza 

sadni krožnik 
alergeni: / 

zelenjavna enolončnica, palačinke z 
domačo marmelado, naravna 
limonada  
alergeni: gluten, jajce, laktoza 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

TOREK 
28. 7. 2020 

kuhana hrenovka, maslena 
štručka, sadni čaj z limono 
alergeni: laktoza, gluten 

sadni krožnik 
alergeni: / 

goveja juha z rezanci, govedina v 
naravni omaki, pražen krompir, 
zelena solata  
alergeni: gluten, jajce 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

SREDA 
29. 7. 2020 

zelenjavni namaz, rezine 
svežega korenčka, polbeli kruh, 
sadni čaj 
alergeni: gluten 

suhe brusnice 
alergeni: / 

brokolijeva kremna juha, mesna 
lazanja, rdeča pesa 
alergeni: gluten, jajce, laktoza 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

ČETRTEK 
30. 7. 2020 

»zajtrki iz različnih držav« 
alergeni: gluten, laktoza 

sadni krožnik 
alergeni: / 

minjon juha, piščančji zrezek v 
smetanovi omaki, kus kus, zeljna 
solata  
alergeni: gluten, laktoza, jajce 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

PETEK 
31. 7. 2020 

koruzni kosmiči z eko mlekom, 
sadni čaj 
alergeni: gluten, laktoza 

sadni krožnik 
alergeni: / 

segedin golaž, kuhan krompir, 
domače pecivo s skuto in sadjem  
alergeni: gluten, jajce, laktoza 

sezonsko sadje 
alergeni: / 

 


