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 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON 
2. 3. 

Mleko 
Prosena kaša s 
suhimi slivami 
(vsebuje alergene: 
gluten, mleko) 

Zeliščni čaj z medom 
Polnozrnati kruh 
Savinjski želodec 
Rezina sira 
Kisla kumara 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko,žveplov dioksid, 
ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 
 

Prežgana juha 
Pečen piščanec  
Zelenjavna priloga 
Kus kus 
Zelena solata s koruzo 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
jajca, ostali alergeni so lahko v sledeh) 

TOR  
3. 3. 

Sadni čaj 
Polbeli kruh 
Tunina v olju 

(vsebuje alergene: 
gluten, ribe, ostali 
alergeni so lahko v 
sledeh) 

Domače mleko 
Koruzni kosmiči s 
suhim sadjem 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Zdrobova juha 
Pečenica 
Dušeno kislo zelje 
Ajdovi žganci 
Sadni sok 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
ostali alergeni so lahko v sledeh) 

SRE  
4. 3. 

 

Mleko 
Polbeli kruh 
Surovo maslo 
Marmelada 

(vsebuje alergene: 
mleko, gluten) 

EGO jogurt 
Masleni rogljički 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, jajca, ostali alergeni 
so lahko v sledeh) 

Bučkina juha 
Goveji zrezek v omaki 
Skutini njoki 
Zelena solata s paradižnikom 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
mleko, ostali alergeni so lahko v sledeh) 

 
ČET 
5. 3.  

Nesladkani čaj 
Polbeli kruh 
Rezina sira 
Sveža paprika 

(vsebuje alergene: 
gluten, mleko, ) 

Bela kava 
Domači kruh 
Surovo maslo 
BIO med 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Kostna juha z zlatimi kroglicami 
Boranija s stročjim fižolom 
Krompir v kosih 
Skutina pita 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, jajca, listna 
zelena, mleko, ostali alergeni so lahko v 
sledeh 



 
PET 
6. 3. 

 

 
 

Kakav 
Polbeli kruh 
Kremni namaz 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, 
oreščki, ostali 
alergeni so lahko v 
sledeh) 

Šipkov čaj z limono 
Kajzerica 
Tunin namaz 
Zelena in rdeča 
paprika 
(vsebuje alergene: gluten, 
ribe, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Pohorski lonec z ješprenom 
in gobicami 
Rižev narastek 
Kompot 
 vsebuje alergene: listna zelena, gluten, 
jajca, mleko, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 
 

 

Jabolka so iz integrirane pridelave. 

 

Učenci lahko v jedilnici vedno vzamejo nesladkan čaj, vodo, različno sadje, kruh. 
Vsi, ki ostanejo na šoli dlje časa, imajo brezplačno popoldansko malico. 

 

Včasih zaradi organizacije dela na šoli ali zaradi nedobave določenega živila spremenimo jedilnik. 

 

 

DOBRO JUTRO, JABOLKO! 


