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 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON   19. 6. Sadni čaj 

Graham kruh  

Ribja pašteta 

Kisle kumare 

(vsebuje alergena:  

gluten, ribe) 

 

Probiotični LCA jogurtov 

napitek 

Skutna blazinica 

Sadje 

(vsebuje alergene: mleko, 

gluten, jajca, ostali 

alergeni so lahko v sledeh)    

Kostna juha z ribano kašo 

Svedrci z govedino 

Riban sir 

Zelena solata s koruzo 

Nesladkan čaj 
(vsebuje alergene: gluten, 

mleko, jajca, listno zeleno, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

TOR   20. 6.   

Bela kava 

Polbeli kruh 

Surovo maslo 

BIO med 

Sadje 
(vsebuje alergena: 

mleko, gluten) 

Naravna voda 

Sendvič 
(vsebuje alergene: gluten, 

mleko, soja, ostali alergeni 

so lahko v sledeh)  

 

Pasulj z vratovino in 

klobaso 

Domači kruh 

Jogurtovo pecivo s 

sadjem 

Kompot  
(vsebuje alergene: gluten, 

mleko, jajca, listno zeleno, 

žveplov dioksid, ostali 

alergeni so lahko v sledeh) 

SRE   21. 6.  

 

Mleko 

Kosmiči 

Sadje 

(vsebuje alergena: 
mleko, gluten) 

Sadni sok 

Pica s šunko in sirom 

Sadje  
(vsebuje alergene: gluten, 

mleko, ostali alergeni so 

lahko v sledeh) 

Kumarična omaka 

Goveja EKO hrenovka 

Zabeljen fižol 

Sadni puding  
(vsebuje alergene: listno 

zeleno, gluten, jajca, mleko, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

 

ČET   22. 6. 

Sadni čaj  

Polbeli kruh 

Zelenjavne ribe 
(vsebuje alergene: 

gluten, ribe, 

gorčično seme)  

Mlečni zdrob s proseno 

kašo 

Čokoladni prah 

Žitna rezina 

Sadje 
(vsebuje alergene:  
gluten, mleko, soja, 

oreščki, ostali alergeni so 

lahko v sledeh) 

 

Porova juha 

Piščančji medaljončki 

Pečen krompir 

Zelena solata s 

paradižnikom 

Sadni sok  

(vsebuje alergene: gluten, 

jajca, listana zelena, ostali 

alergeni so lahko v sledeh) 
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PET   23. 6. Kakav 

Polbeli kruh 

Kisla smetana 

Jagodna 

marmelada 

Sadje 
(vsebuje alergena: 
mleko, gluten, 

oreščki) 

Sadni čaj z limono in 

medom 

Koruzna lepinja 

Pleskavica 

Gorčica, kečap 

Solata kristalka 

Sadje  

(sladoled pri RU) 
(vsebuje alergene: mleko, 

gluten, gorčično seme, 

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. 

 
 

 


