
 
 
 

                                         OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje 
 

 

 

 

JEDILNIK 

         junij 2015 
 

  1.6.2015 – 5.6.2015 

 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON  1. 6. 

 

 

 

 

 

 

čaj z limono 

topljeni sir 
mlečni kruh 

 
 

mleko, viki krema, 

polbel kruh 

domače jagode 

 

enolončnica s puranjim mesom 

skutni štruklji  

mešan kompot 

alergeni 

 

mleko, gluten mleko, gluten, oreški mleko, gluten, jajce, zelena, sezam 

TOR  2. 6. 

 

 

polenta z mlekom 
sadje 

sadni čaj 

korenčkov namaz 

ovsen kruh 

goveja juha z rezanci 

špinača, pire krompir 

banana 

alergeni 

 

mleko, gluten mleko, gluten, jajca mleko, gluten, jajca, zelena, sezam 

SRE  3. 6. 

 

 

 

čaj z limono 
kisla smetana 

polnozrnat kruh 
 

mlečni zdrob s 

čokolado 

mix bombetka 

banana 

makaronovo meso 

zelena solata 

sladoled 

alergeni mleko, gluten, oreški mleko, gluten mleko, gluten, jajca, sezam, zelena 

ČET  4. 6. 

 

mleko 
maslo, med 

kruh 

kakav 

makova pletenka 

nektarina 

špargljeva juha 

puranji zrezki v omaki 

dušen riž 

solata 

alergeni 

 

mleko, gluten 
 

mleko, gluten, soja gluten, jajca, zelena, mleko 
 

 

PET  5. 6. 

 

čokoladne kroglice 
z mlekom 

banana 

naravni sadni sok 

obložen kruhek 
(kuhan pršut, sir, sveža 

kumara) 

fižolova enolončnica brez mesa 

marmeladne palačinke 

naravni sadni sok 

alergeni 

 

mleko, gluten, jajca mleko, gluten,  mleko, gluten, jajca, zelena, oreški 

 

Jabolka so iz integrirane predelave od lokalnih ponudnikov. Za pripravo mlečnih jedi in napitkov uporabljamo 

nehomogenizirano mleko. Učenci lahko vsak dan po enajsti uri  v avli šole  vzamejo kruh in različno sadje. Po šoli so 

nameščeni pitniki za vodo. Pridržujemo si pravico, da v primeru težav, na katere nimamo vpliva, spremenimo jedilnik. 

OŠ MPT sodeluje z Evropsko unijo v »sistemu brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave«. V jedilniku je označeno z 

logotipom. 
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JEDILNIK 

         junij 2015 
 

  8.6.2015 – 12.6.2015 

 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON  8. 6. 

 

 

 

 

 

 

kakav 
mlečni rogljič 

limonada 

jabolčni zavitek 

češnje 

boranja, testenine 

solata 

sadje 

alergeni 

 

mleko, gluten, jajca mleko, gluten, jajca mleko, gluten, jajca, zelena 

TOR  9. 6. 

 

 

čaj z limono 
pečeno jajce 

polbeli kruh 

alpsko mleko 

maslo, med 

črni kruh 

jabolko 

cvetačna juha 

puranji pariški zrezki 

pečen krompir 

paradižnikova solata 

alergeni 

 

mleko, gluten, jajca mleko, gluten 

 

mleko, gluten, jajca, zelena 

SRE  10. 6. 

 

 

 

mlečni riž s 
čokolado 
hruška 

 

naravni sadni sok ali 

čaj z limono 

obložena kajzerica 

 

krompirjev golaž 

jabolčni zavitek 

naravni sadni sok 

alergeni 

 

 gluten, mleko mleko, gluten mleko, gluten, jajca, sezam, zelena 

ČET  11. 6. 

 

 

bela kava 
ribja pašteta 

črni kruh 

kakav 

krofi z marmelado 

melona 

juha z ribano kašo 

dušena govedina, njoki 

zeljna solata 

alergeni 

 

mleko, gluten, ribe  
 

mleko, gluten, jajca gluten, jajca, zelena, sezam 
 

 

PET  12. 6. 

 

mleko 
čokolino 

sadje 

naravni sadni sok 

eko hrenovka 

ketchup 

štručka 

gobova juha 

ocvrti kaneloni 

mešana solata 

puding 

alergeni 

 

mleko, gluten, 
oreški 

mleko, gluten mleko, gluten, zelena, sezam, jajca 

 

Jabolka so iz integrirane predelave od lokalnih ponudnikov. Za pripravo mlečnih jedi in napitkov uporabljamo 

nehomogenizirano mleko. Učenci lahko vsak dan po enajsti uri  v avli šole  vzamejo kruh in različno sadje. Po šoli so 

nameščeni pitniki za vodo. Pridržujemo si pravico, da v primeru težav, na katere nimamo vpliva, spremenimo jedilnik. 

OŠ MPT sodeluje z Evropsko unijo v »sistemu brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave«. V jedilniku je označeno z 

logotipom. 

 

     



 

                                         OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje 
 

 

 

 

JEDILNIK 

         junij 2015 
 

  15.6.2015 – 19.6.2015 

 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON  15. 6. 

 

 

 

 

 

mlečni zdrob s 

čokolado 
sadje 

naravni sadni sok 

obložen kruhek 
(piščančja in suha salama, sir, 

rdeča redkvica) 

zelenjavna kremna juha 

sirovi tortellini 

zelena solata s koruzo 

alergeni 

 

mleko, gluten mleko, gluten mleko, gluten, sezam, zelena, jajca 

TOR  16. 6. 

 

mleko 
koruzni kosmiči 

sadje 

domač vanilijev 

jogurt 

polnozrnato pecivo 

marelice 

juha z govejimi cmočki 

pečeni piščanci 

mlinci 

rdeča pesa 

alergeni 

 

mleko, gluten mleko, gluten, oreški 

 

 gluten, jajca, zelena, sezam 

SRE  17. 6. 

 

naravni sadni sok 
sir 

polnozrnat kruh 
 

čokoladno mleko 

marmeladni rogljič 

breskve 

krompirjeva kremna juha 

mesna lazanja 

solata 

alergeni 

 

mleko, gluten, 

oreški 

mleko, gluten, ribe mleko, gluten, jajca, sezam, zelena 

ČET  18. 6. 

 

 

sadni jogurt 
kajzerica 

 

mlečna prosena kaša 

s čokolado 

mafini 

suhe slive 

goveji golaž 

zdrobovi cmoki 

kremna rezina 

alergeni 

 

mleko, gluten 
 

mleko, gluten, soja, 

jajca 

gluten, jajca, zelena, mleko 

PET  19. 6. 

 

 

kakav 
maslo, med 

ajdov kruh z orehi 

čaj s cedevito 

ribe tune z 

majonezo, lepinja 

sladoled 

 

juha s kroglicami 

sesekljani zrezki 

krompirjeva solata 

sadje 

alergeni 

 

mleko, gluten, 
oreški 

mleko, gluten, ribe, 

jajca 

 gluten, jajca, zelena 

 

Jabolka so iz integrirane predelave od lokalnih ponudnikov. Za pripravo mlečnih jedi in napitkov uporabljamo 

nehomogenizirano mleko. Učenci lahko vsak dan po enajsti uri  v avli šole  vzamejo kruh in različno sadje. Po šoli so 

nameščeni pitniki za vodo. Pridržujemo si pravico, da v primeru težav, na katere nimamo vpliva, spremenimo jedilnik. 

OŠ MPT sodeluje z Evropsko unijo v »sistemu brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave«. V jedilniku je označeno z 

logotipom. 

 



                                             OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje 
 

 

 

 

JEDILNIK 

         junij 2015 
 

  22.6.2015 – 24.6.2015 

 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON  22. 6. 

 

 

 

 

 

 
čokolino z mlekom 

sadje 

kakav 

kisla smetana 

črn kruh 

nektarine 

juha prežganka 

piščančja rižota 

solata 

naravni sadni sok 

alergeni 

 

mleko, gluten, 
oreški 

mleko, gluten  gluten, jajca, zelena, sezam 

TOR  23. 6. 

 

 

mlečni zdrob s 
čokolado 

suho sadje 

smoothie 

koruzni kruh 

sir 

zdrobova juha 

svinjska pečenka 

pražen krompir 

solata 

alergeni 

 

mleko, gluten,  
žveplov sulfid 

mleko, gluten  gluten, jajca, zelena, sezam 

SRE  24. 6. 

 

 

 

 
bela kava 

maslo, marmelada 
polbel kruh 

sadni sok 

štručka s šunko in 

sirom 

“Kinder Milch 

Schnitte” 

 

gobova juha 

panirani piščančji zrezki 

mešana solata 

alergeni 

 

mleko, gluten mleko, gluten, soja mleko, gluten, jajca, sezam, zelena 

Jabolka so iz integrirane predelave od lokalnih ponudnikov. Za pripravo mlečnih jedi in napitkov uporabljamo 

nehomogenizirano mleko. Učenci lahko vsak dan po enajsti uri  v avli šole  vzamejo kruh in različno sadje. Po šoli so 

nameščeni pitniki za vodo. Pridržujemo si pravico, da v primeru težav, na katere nimamo vpliva, spremenimo jedilnik. 

OŠ MPT sodeluje z Evropsko unijo v »sistemu brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave«. V jedilniku je označeno z 

logotipom. 

 

 

 

 

 

 

         

 


