
JEDILNIK maj 2022    

DOBER TEK! Opombe: Pri oblikovanju jedilnika upoštevamo priporočila strokovnih služb za zdravo in varno prehrano, želje naših učencev in sezonsko ponudbo 

živil. V primeru, da izbranih živil ne moremo dobiti, bomo načrtovan jedilnik spremenili. Ob obrokih vsakodnevno nudimo tudi vodo (javni vodovod). OPOZORILO: 

V zgornjih jedeh so lahko prisotni vsi naslednji alergeni glej legendo / PRILOGA II uredbe 1169/2004:Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, 

pira, kamut ali njihove križane vrste, in proizvodi iz njih, 2. raki in proizvodi iz njih; 3. jajca in proizvodi iznjih; 4. ribe in proizvodi iz njih; 5. arašidi (kikiriki) in 

proizvodi iz njih; 6. zrnje soje in proizvodi iz njega; 7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo); 8. oreški, in sicer: mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, 

ameriški orehi, brazilski oreščki, pistacija, makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih, 9. listna zelena in proizvodi iz nje; 10. gorčično seme in 

proizvodi iznjega; 11. sezamovo seme in proizvodi iz njega; 12. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO2 ; 13. 

volčji bob in proizvodi iz njega; 

LOKALNA PRIDELAVA, EKOLOŠKA PRIDELAVA, 30 % MANJ SOLI, DOMAČE   

 

 MALICA KOSILO POP. MALICA 

16. 5. mleko7, kornfleks, banana  
kremna zelenjavna juha s 

kroglicami1,7, zelenjavna rižota s 

šparglji, rdeča pesa 

marmorni 

kolač1,3,7 

17. 5. 100% sok razredčen, pica1,7 golaž1, polenta, zelena solata s 

paradižnikom, sladoled7 

zelenjava, 

sir7, bombeta1 

18. 5. 
kakav7, sirov polž1,3,7, mešano 

sadje 

goveja juha z rezanci1, pečen 

krompir7, govedina, zelena solata 

sadje, 

kajzarica1 

19. 5. 

100 % razredčen sok, mesno 

zelenjavni namaz3,7, polbel 

kruh1, redkvica, ŠSH – 

jagode 

pašta fižol brez mesa1, jabolčni 

zavitek1,3,7, črni kruh1 

zelenjava, 

mocarelo7, 

štručka1 

20. 5. 
čaj, polnozrnat kruh1, maslo7, 

med, jabolka 

špargljeva juha, puranja pečenka, 

zdrobova štruca1,3,7, zelje v solati 

krispi nežni 

kruhki1, 

jogurt7 

 

 

Brez čebel ni življenja 

Čebele so eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetij-

stvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno doprinesejo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. 

Zaščita čebel in čebelarskega sektorja tako dolgoročno prispeva k zmanjševanju revščine, lakote in ohranja-

nju zdravega okolja ter biodiverzitete. Znanstvene študije dokazujejo, da so v zadnjem obdobju čebele 

vedno bolj ogrožene.  Le s skupnim prizadevanjem lahko poskrbimo za varstvo čebel in njihovega 

življenjskega prostora. 

 

 


