
OŠ Majšperk 

JEDILNIK ZA MESEC JANUAR 2022 

   
 ZAJTRK MALICA KOSILO 

3. 1. 2022 

Brezmesni dan 

Kruh (1), pečena jajčka 

(2), sadni čaj, sadje 

Kakav (3,8), biga (1,2,3), suho sadje (fige, 

hruške, jabolka, slive) 

Zelenjavna juha s krompirjem (12), ocvrt 

oslič (1,2,4), krompirjeva solata* 

4. 1. 2022 Črn kruh (1), piščančja 

salama (11), čaj z 

limono, narezana sveža 

zelenjava 

Mlečni zdrob (1,3), koruzni kruh (1), 

klementina/ suhe slive 

Goveji zrezki* v omaki (1,12), njoki 

(1,2), mešana solata (endivija, radič) s 

krompirjem, puding (1,3,8) 

5. 1. 2022 Mlečni eko pirin zdrob* 

(1,3), jabolka*, breskev  

Zelenjavna enolončnica z mesom (1,12), 

črn kruh (1), jabolka ** 

Milijon juha (1,2,12), popečen kotlet, 

široki rezanci (1,2), zelena solata s 

fižolom 

6. 1. 2022 Črn kruh (1), hrenovka 

(11), zeliščni čaj, 

narezano sadje 

Hamburger s puranjo pleskavico in 

zelenjavo (1,11), planinski čaj z limono 

Bistra juha z zelenjavo (12), pečena 

piščančja bedra, mlinci (1,3), mešana 

solata s koruzo 

7. 1. 2022 Ajdov kruh/ koruzni 

kruh (1), alpski sir (3), 

bela žitna kava (3,8), 

narezano sadje 

Pizza (1,2,3,11), čaj gozdni sadeži   

jabolka* 

Juha s stročjega fižola (3), paniran 

piščančji zrezek s sirom (1,2,3), riž tri 

zrna, rdeča pesa 

    

10. 1. 2022 Domači kmečki kruh 

(1), pašteta (11), 

planinski čaj, narezana 

jabolka* 

Sendvič s piščančjo poli salamo/z 

zelenjavo (11,1), zeliščni čaj, sadje 

Piščančji zrezek v sirovi omaki (1,3), 

krompirjevi svaljki (1,2,3), zelena solata 
z lečo* 

11. 1. 2022 Mlečni riž (3), suho 

sadje 

Hodok štručka (1), hrenovka (11), gorčica 

(10), majoneza (2), planinski čaj z limono 

Jota (1,12), buhtelj (1,2,3) 

12. 1. 2022 Haloški kruh (1), 

čokoladni namaz (8,3), 

zeliščni čaj, breskev 

narezana 

Polnjen rogljiček (1,2,3), bela žitna kava 

(3,8), jabolka ** 

Kostna juha z zvezdicami (1,2,12), 

graham špageti z bolonjsko omako (1,2), 

parmezan (3), rdeča pesa  

13. 1. 2022 Več zrnat kruh (1,8), 

hrenovka (11), planinski 

čaj z limono, slive 

ringlo 

Goveja juha z govedino in ribano kašo 

(1,2,12), haloški kruh (1), sadje 

Juha bistra z zelenjavo, sirovi tortelini 

(1,2,3), smetanova omaka (3), več vrst 

solat 

14. 1. 2022 

 

Mleko* (3), haloški 

kruh (1), maslo (3), 

med*, jabolko* 

Makova pletena štručka (1,2,8), kakav 

(3,8) 

Fižolova juha (1,12), pariški zrezek 

(1,2), krompirjeva solata* 

    

17. 1. 2022 Kruh črni (1), rezine 

sira (3), mleko (3), 

narezano sadje 

Ladjica (1,2, 3), eko mleko*, kivi, kaki  Bistra juha s knedlji (1,2), gratinirane 

testenine z mletim mesom in zelenjavo 

(1,2), endivija/radič s čičeriko 

18. 1. 2022 Kruh domači (1), rezine 

salame (11), čaj, grozdje 

Črn kruh (1), pašteta (11), sadni čaj, sadje  Ohrovtova juha s sladkim krompirjem 

(1), riž s korenčkom, popečena hrenovka 

(11), zeljna/radič solata s krompirjem  

19. 1. 2022 Kruh več zrnat (1,8), 

maslo, marmelada, čaj z 

medom*, narezano 

sadje 

Domač jogurt/sadni, straciatella*, žemlja 

(1), jabolka**  

Goveji zrezki v omaki* (1,12), njoki 

(1,2,3), mešana solata, kefir (3) 

 

                  



20. 1. 2022 Carski praženec (1,2,3), 

narezan kaki 

Mleko* (3), BIO ovseni kosmiči* (jabolka, 

lešnik), banana/ jabolka 

Kostna juha s knedlji(1,2,12), pražen 

krompir, pečenka, zeljna solata s 

krompirjem 

21. 1. 2022 Čokolino (3,8), sadni 

krožnik 

Domač črn kruh* (1), maslo (3), 

marmelada, med*, sadni čaj 

Ocvrt piščančji zrezek (1,2), riž tri zrna, 

mešana solata (zelena/rdeč fižol), sadna 

rulada (1,2,3,8) 

    

24. 1. 2022 Kruh rženi (1), pašteta 

(11), čaj z limono, sadje 

Vanilijev navihanček (1,2,3), planinski čaj 

z limono, klementina 

Kostna juha z zvezdicami (1,2,12), pečen 

kotlet, pražen krompir, mešana solata 

(zelena, rukola, radič) z jajčko 

25. 1. 2022 Črn kruh (1), rezine sira 

(3), suho sadje 

z oreščki,  čaj z limono 

Makaronovo meso (1,2), kislo zelje z 

bučnim oljem 

Kuhan krompir v kosih,  pečenica iz 

perutninskega mesa (11), kisla repa, 

puding (3,8) 

26. 1. 2022 Haloški kruh (1), 

hrenovka (11), zeliščni 

čaj 

Haloški kruh (1), kuhan pršut (11), sir (3), 

narezane kumare/ popečena paprika, čaj z 

limono, EKO pomaranča navel ** 

Zelenjavna enolončnica z mesom (1,12), 
testenine s skuto (1,2,3) s prelivom iz 

gozdnih sadežev  

27. 1. 2022 Mleko (3), BIO ovseni 

kosmiči*, banana 

Makova pletena štručka (1,2,3,8), bela 

žitna kava (8), sadje 

Krompirjev golaž (1), kranjska klobasa 

(11), kremna rezina (1,2,3) 

28. 1. 2022 Pletena štručka 

narezana (1,2,3), mleko 

(3), sadje 

Ričet (1,12), črn kruh (1), domači keksi 

(1,2,3) 

Špinača (1,3), pire krompir* (3), 

hrenovka (11), jogurt (3) 

    

31. 1. 2022 Kruh bambi (1), maslo 

(3), marmelada, bela 

žitna kava (3,8), sadje 

Mlečni riž (3), koruzni kruh (1), suhe slive  

brez koščic 

Štajerska kisla juha (1,12), jogurtov 

bisvit z jabolki (1,2,3) 

V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. 

Na jedilniku je označeno sadje z rdečo barvo (jabolka**), ki bo učencem razdeljeno v okviru Evropske »sheme šolskega sadja in 

zelenjave«. Živila, ki so označena z * (zvezdico) in zeleno barvo, so ekološka živila. Živila, ki jih vključujemo v jedilnik od lokalnih 

dobaviteljev so označena z * in oranžno barvo. Pri kosilu je učencem ponujen: kruh, voda ali razredčen naravni 100% sok. Pri 

opoldanski malici je učencem ponujena: voda ali razredčen naravni 100% sok. 

Malica se pripravlja porcijsko in se razdeljuje v matični učilnici in jedilnici, kosilo in opoldanska malica se razdeljuje v jedilnici. Pri 

razdeljevanju obrokov se upoštevajo navodila NIJZ. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Organizator šolske prehrane:                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tatjana Peršuh 

 

 


