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9. 3. 2020 – 13. 3. 2020 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON 
9. 3. 

Sadni čaj 
Polbeli kruh 
Zelenjavne ribe 
(vsebuje alergene: 
gluten, ribe, ostali 
alergeni so lahko v 
sledeh) 

Hibiskus čaj z 
medom 
Polnozrnata žemlja 
Kuhani pršut 
Rezina sira 
Kislo zelje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, soja, ostali alergeni 
so lahko v sledeh)  

Štajerska kisla juha z žličniki 
Kruh iz krušne peči 
Skutini štruklji 
Sadni sok 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, jajca, 
ostali alergeni so lahko v sledeh) 

TOR  
10. 3. 

Bela kava 
Polbeli kruh 
Maslo 
marmelada 
(vsebuje alergene: 
gluten, mleko) 

Navadni jogurt 
Orehova potička 
Hruška 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki, jajca, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Korenčkova juha 
Panirani puranji zrezek 
Dušen riž z zelenjavo 
Zelena solata z jajčko 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, jajca, 
listna zelena, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

SRE  
11. 3. 

 

Mlečni zdrob 
Čokoladni posip 
sadje 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, 
oreščki, ostali 
alergeni so lahko v 
sledeh) 

Kakav z domačim 
mlekom 
Makova pletenica 
Mešano suho sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, soja, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Mesne kroglice v paradižnikovi 
omaki 
Pire krompir 
Desertni jogurt stračatela 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
mleko, jajca, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

 
ČET 

12. 3.  

Nesladkani čaj 
Polbeli kruh 
Pečena jajčka 
sadje 
(vsebuje alergene: 
gluten, mleko, jajca ) 

Sadni čaj z limono 
Ajdov kruh z orehi 
Rezine sira 
Nariban korenček 
Ananas 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Gobova juha s smetano 
Piščančji zrezek v karijevi omaki 
Prosena kaša 
Zeljna solata s krompirjem 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, jajca, listna 
zelena, mleko, ostali alergeni so lahko v 
sledeh 



 
PET 

13. 3. 
 

 
 

Sadni smuti 
Polnozrnati 
kruh 
Rezina sira 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, 
oreščki, ostali 
alergeni so lahko v 
sledeh) 

Sadni sok 
Domači kruh 
Piščančja pašteta 
Češnjev paradižnik 
(vsebuje alergene: gluten, 
ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

Prežgana juha 
Pečeni file osliča 
Francoska solata s testeninami 
Jagodni puding 
(vsebuje alergene: gluten, ribe, mleko, 
jajce, 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! 


