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11. 2. 2019 – 15. 2. 2019 

 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON 11. 2. Bela kava 

Polbeli kruh 

Surovo maslo 

Marmelada 
(vsebuje alergen: 

mleko, gluten, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Kakav z domačim 

mlekom 

Domača presta 

Sadje 
(vsebuje alergene: 

gluten,  mleko, oreščki, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Zdrobova juha 

Špageti z mletim mesom 

Riban sir 

Zelena solata s koruzo 

Nesladkan čaj (vsebuje 

alergene: gluten, mleko, listno 

zeleno, jajca, ostali alergeni so 

lahko v sledeh) 

 

TOR  12. 2.   

Prežgana juha 

Kruh 

Sadje 
(vsebuje alergen: 

jajca, gluten)   

Bela kava z domačim 

mlekom 

Mlečni kruh 

Kremni namaz 

Sadje (vsebuje 

alergene: mleko, gluten, 

oreščki, ostali alergeni 

so lahko v sledeh) 

Segedin golaž 

Krompir v kosih 

Vanilijev domači puding 
(vsebuje alergene: gluten, 

listana zelena, mleko, ostali 

alergeni so lahko v sledeh) 

SRE  13. 2. 
ŠOLSKA SHEMA 

    

Mleko 

Koruzni kosmiči 

Sadje 
(vsebuje alergen: 

mleko, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Sadni čaj z limono 

EKO hrenovka 

Štručka hot dog 

Gorčica, ajvar 

Solata kristalka 
(vsebuje alergene: 

gluten,  gorčično seme 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Cvetačna juha 

Dunajski puranji zrezek 

Zelenjavna omaka 

Skutni njoki 

Rdeča pesa 

Nesladkan čaj(vsebuje 

alergene: gluten, mleko, listno 

zeleno, jajca, ostali alergeni so 

lahko v sledeh) 

ČET  14. 2.    Zeliščni čaj z 

medom 

Polbeli kruh 

Tunine 
(vsebuje alergena: 

gluten, ribe, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Domače mleko 

Ajdov kruh z orehi 

Sirni namaz 

Sveža paprika 

Sadje (vsebuje 

alergene: gluten,  mleko, 

oreščki, seme ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Kostna juha z ribano kašo 

Makaroni z govedino 

Radič s krompirjem 

Limonada 
(vsebuje alergene: gluten, 

mleko, listno zeleno, jajca, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 
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PET  15. 2. 
ŠOLSKA SHEMA 

    

Mleko s proseno 

kašo 

Sadje 
(vsebuje alergena: 

mleko, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Sadni smuti 

Čebulna ciabata 

Zelenjavne ribe 

(vsebuje alergene: 

gluten,  gorčično seme, 

ribe,  ostali alergeni so 

lahko v sledeh) 

Prežgana juha 

Rižota z morskimi sadeži 

Zelena solata s stročjim 

fižolom 

Domači jogurt 
(vsebuje alergene: gluten, 

mleko, listno zeleno, jajca, 

mehkužci, ostali alergeni so 

lahko v sledeh) 

 

 

 

 

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. 

 
 

 
        
 


