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 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON   6. 5. Zeliščni čaj z 

medom 

Graham kruh 

Rezina sira 

Solatni list  
(vsebuje alergena: 

mleko, gluten) 

 

Kakav z domačim 

mlekom 

Ajdov kruh z orehi 

Sirni namaz 

Sveža paprika 

Sadje  

(vsebuje alergene: 

mleko, oreščki,  ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Kostna juha z ribano kašo 

Svinjska pečenka 

Omaka z zelenjavo 

Pražen krompir 

Zelena solata z rukolo 

Sadni sok  

(vsebuje alergene: gluten, 

jajca, listno zeleno, ostali 

alergeni so lahko v sledeh) 

 

TOR   7. 5.   

Sadni čaj z 

medom 

Polbeli kruh 

Pečena jajčka  
(vsebuje alergena: 

jajca, gluten) 

 

Mlečni riž 

Čokoladni posip  

Sadje  
(vsebuje alergene: 

mleko, oreščki, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh)  

Gobova kremna juha  

Makaroni z govedino 

Riban sir 

Zeljna solata s fižolom 

Nesladkan čaj 
(vsebuje alergene: listno 

zeleno, gluten, mleko, ostali 

alergeni so lahko v sledeh) 

SRE   8. 5. 
ŠOLSKA SHEMA 

    

Bela kava 

Polbeli kruh 

Surovo maslo 

Domači med 

(vsebuje alergena: 
mleko, gluten) 

100% sadni sok 

Polnozrnati kruh 

Kuhan pršut 

Rezine sira 

Olive brez koščic 
(vsebuje alergene:  
gluten, mleko, žveplov 

dioksid, ostali alergeni 

so lahko v sledeh) 

Cvetačna juha 

Pečene puranje prsi 

Dušen riž z zelenjavo 

Zelena solata z jajčko 

Sadni sok 
(vsebuje alergene: gluten, 

jajca, listno zeleno, ostali 

alergeni so lahko v sledeh) 

 

 

ČET    9. 5. 

Mlečna juha z 

osukančki 

Sadje 

(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, jajca, 

ostali alergeni so 

lahko v sledeh) 

 

Bela kava z domačim 

mlekom 

Mlečni kruh 

Surovo maslo 

Jagodna marmelada 

Sadje  
(vsebuje alergene: 

gluten, mleko,  ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Zdrobova juha 

Goveja EKO hrenovka 

Kremna špinača 

Pire krompir 

Nesladkan čaj 
(vsebuje alergene: gluten,  

listana zelena, mleko, jajca, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

http://hd4desktop.com/images/b/1920x1080_fresh_n_healthy_breakfast-1228624.jpg


PET   10. 5. 
ŠOLSKA SHEMA 

 

Mleko 

Koruzni kosmiči 

Sadje 

(vsebuje alergen: 

mleko)  

Domači sadni jogurt 

Manj slana presta 

pečena v krušni peči 
(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Zelenjavna enolončnica 

Kruh iz krušne peči 

Palačinke z marmelado 

Sadni sok  
(vsebuje alergene: listna 

zelena, gluten, jajca, ostali 

alergeni so lahko v sledeh)  

SOB   11. 5. Bela kava 

Polbeli kruh 

Kremni namaz 

(vsebuje alergene: 

Mleko, gluten, 

oreščki) 

Jagodni čaj z medom 

Kajzerica 

Pleskavica 

List solate 

Gorčica 

Kečap 
(vsebuje alergene: 

gorčica, gluten, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Kosila NI. 

 

Jabolka so iz integrirane predelave.  

 

 

   DOBRO  JUTRO,  JABOLKO! 

 

 

 

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. 

 
 

                                              


