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 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON  12.6. Zeliščni čaj z 

limono 

Polbeli kruh 

Ribja pašteta  

Paprika 
(vsebuje alergena: 

ribe, gluten) 

Domače mleko 

Žitni kosmiči s 

sadjem 

Sadje 
(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, oreščki, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh)    

Kostna juha z ribano kašo 

Lazanja z mesom in 

zelenjavo 

Zelena solata s koruzo 

Sadni sok (vsebuje alergene: 

jajca, gluten, mleko, listno 

zeleno, ostali alergeni so lahko 

v sledeh) 

 

TOR   13.6.   

Kakav 

Kisla smetana 

Polbeli kruh  
(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, 

oreščke) 

 

100% sadni BIO sok 

Koruzna bombeta  

Zelenjavne ribe 

Sadje  

(vsebuje alergene: 

gluten, mleko, ribe, 
ostali alergeni so lahko v 

sledeh)  

Prežganka z jajci 

Svinjski kare 

Krompirjevi svaljki 

Kumarična solata s 

paradižnikom 

Nesladkan čaj 
(vsebuje alergene: gluten, 

mleko, jajca, listno zeleno, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

SRE   14.6.  

 

Sadni jogurt 

Temna bombeta 

(vsebuje alergena: 
mleko, gluten) 

100 % sadni BIO sok 

Graham kruh 

Kuhan pršut 

Rezina sira 

Olive 

Sadje (vsebuje 

alergene: gluten, mleko, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Korenčkova juha 

Puranji zrezek s sezamom 

Dušen riž z zelenjavo 

Rdeča pesa v solati 

Sadni sok 
(vsebuje alergene: listno 

zeleno, gluten, jajca, sezam, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

 

ČET   15.6. 

Sadni čaj 

Polbeli kruh 

Pečena jajčka 

(vsebuje alergena: 
jajca, gluten) 

Bela kava z domačim 

mlekom 

Domači kruh 

Surovo maslo 

Jagodna marmelada 

Sadje  
(vsebuje alergene: 

gluten, mleko, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Porova juha 

Pečen piščanec 

Zabeljeni mlinci 

Zeljna solata s fižolom 

Nesladkan čaj 
(vsebuje alergene: gluten, 

jajca, listana zelena, ostali 

alergeni so lahko v sledeh) 
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PET   16.6. Mleko 

Koruzni kosmiči 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, 

oreščki) 

  

Navadni probiotični 

EGO jogurt 

Sirov burek 

Sadje 
(vsebuje alergene: 

gluten, mleko, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Gobova kremna juha 

Pečena postrv 

Krompir v kosih 

Tatarska omaka 

Zelena solata z jajčko 

Sadni sok  
(vsebuje alergene: mleko, 

listna zelena, gluten, jajca, 

ribe, 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. 

 
 

 

 
 


