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16. 3. 2020 – 20. 3. 2020 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 
PON 
16. 3. 

Nesladkani čaj  
Palačinke z 
marmelado 
(vsebuje alergene: 
gluten, mleko, jajce) 

Domače mleko 
Koruzna polenta 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, soja, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Porova juha 
Kaneloni s šunko in sirom 
Ješprenova solata s svežo 
zelenjavo 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, jajca, 
listna zelena, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

TOR  
17. 3. 

Mleko 
Koruzni kosmiči 
(vsebuje alergene: 
gluten, mleko) 

Bela kava 
Mlečni kruh 
Surovo maslo 
Jagodna marmelada 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki, sezam, 
ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

Cvetačna juha 
Musaka s krompirjem 
Zelena solata s kumaro  
Domači čokoladni puding 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, jajca, 
listna zelena, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

SRE  
18. 3. 

 

Bela kava 
Polbeli kruh 
Surovo maslo 
BIO med 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten) 

Sadni čaj z limono 
Štručka hot dog 
EKO goveja hrenovka 
Gorčica 
Ajvar 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, soja, ostali alergeni 
so lahko v sledeh) 

Kostna juha z ribano kašo 
Pečen svinjski kare  
Pire krompir 
Špinača v omaki 
Mešani kompot 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
mleko, ostali alergeni so lahko v sledeh) 

 
ČET 

19. 3.  

Planinski čaj 
Carski praženec 

(vsebuje alergene: 
gluten, mleko, jajca ) 

Šipkov čaj z medom 
Koruzni kruh 
Jajčni namaz 
Zelena paprika 
Sadje 

Pasulj z vratovino in klobaso 
Kruh iz krušne peči 
Marmorni kolač 
Sadni sok 
(vsebuje alergene: gluten, jajca, mleko, 
žveplov dioksid, ostali alergeni so lahko v 
sledeh 



(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

 
PET 

20. 3. 
 

 
 

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

Domači vanilijev 
jogurt 
Polnozrnata žemlja 

(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Zelenjavna juha 
Sir na žaru 
Pečen krompir 
Paradižnikova solata z 
ananasom 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: listna zelena, gluten, 
jajca, mleko, 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! 


