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 14. 10. 2019 – 18. 10. 2019 

 
 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON 
14. 10. 

Mleko 
Koruzni 
kosmiči 
(vsebuje alergene: 
gluten, mleko) 

Bela kava 
Polbeli kruh 
Čokoladni namaz 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki) 

Zelenjavna kremna juha 
Špageti 
Mesna omaka 
Rdeča pesa v solati 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: listno zeleno, 
gluten, jajca, mleko, ostali alergeni 
so lahko v sledeh) 

TOR  
15. 10. 

Kakav 
Rženi kruh 
Topljeni sir 
(vsebuje alergene: 
gluten, mleko) 

Mleko 
Koruzna polenta 
Sadje 
(vsebuje alergene: mleko, 
gluten) 

Zdrobova juha 
Svinjska pečenka 
Dušen riž 
Zelena solata z jajčko 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, listno zeleno, 
ostali alergeni so lahko v sledeh) 

SRE  
16. 10. 

 

Mlečni zdrob 
Čokolada v 
prahu 
(vsebuje alergene: 
gluten, mleko) 

Sadni čaj 
Pirina žemlja 
Piščančja prsa 
Rdeča paprika 
(vsebuje alergene: gluten, 
oreščki) 

Goveja juha 
Govedina  
Pražen krompir 
Hrenova omaka 
Zelena solata s koruzo 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, 
jajca, listno zeleno, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

 
ČET 

 17. 10.  

Šipkov čaj 
Koruzni kruh 
Pečena jajčka 
(vsebuje alergene: 
gluten, jajce) 

Kakav 
Pisani kruh 
Mlečni namaz 
Sadje 
(vsebuje alergene: mleko, 
gluten) 

Jota 
Kruh iz krušne peči 
Jabolčni zavitek 
Sadni sok 
(vsebuje alergene: gluten, jajce, mleko, 
ostali alergeni so lahko v sledeh) 
 



PET 
 18. 10. 

 

 
 

Bela kava 
Ovseni kruh 
Rezina sira 
Kisla kumara 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten) 

Sadni čaj z limono 
Pirin kruh 
Maslo 
Med 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko) 

Ragu juha 
File vitkega soma 
Krompirjeva solata s porom 
Limonada 
(vsebuje alergene: listno zeleno, gluten, 
ribe, jajca, 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. 

 

 

 

16. oktober 2019: SVETOVNI DAN HRANE 

"Naša dejanja so naša prihodnost. Z zdravim prehranjevanjem za svet brez lakote." 

DOBRO JUTRO, JABOLKO! 


