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OKTOBER 2017 

2. 10. 2017 – 6. 10. 2017 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON   2. 10. Sadni čaj 

Polbeli kruh 

Rezan sir 

Zelena paprika 
(vsebuje alergena: 

mleko, gluten) 

Domače mleko 

Koruzna polenta 

Sadje 
(vsebuje alergene: 

gluten, mleko, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Piščančji paprikaš 

Široki rezanci 

Zeljna solata s korenčkom 

Sadni sok  

(vsebuje alergene: listno 

zeleno, gluten, mleko, jajca, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

TOR   3. 10.   

Mlečni zdrob 

Čokoladni prah 

Sadje 
(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, 

oreščki) 

Hibiskus čaj z limono 

Domača žemlja 

Pečena jajčka 

Sveža paprika 

Sadje 
(vsebuje alergene: 

gluten, jajca, mleko, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Špargljeva juha 

Svinjska pečenka 

Hrenova omaka 

Pražen krompir 

Radič s fižolom 

Nesladkan čaj 
(vsebuje alergene: gluten, 

mleko, jajca, listno zeleno, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

SRE   4. 10.  

 

Bela kava 

Polbeli kruh 

Dietna margarina 

Cvetlični med 
(vsebuje alergena: 
mleko, gluten) 

Metin čaj z medom 

Ovseni kruh 

Zelenjavne ribe 
(vsebuje alergene: 

gluten, mleko, ribe, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Gobova kremna juha 

Kaneloni s šunko in sirom 

Paradižnikova solata s 

tunino in papriko 

Sadni jogurt (vsebuje 

alergene: gluten, mleko, jajca, 

listno zeleno, ribe, ostali 

alergeni so lahko v sledeh) 

 

 

ČET  5. 10. 

Sadni jogurt 

Štručka 
(vsebuje alergena: 
mleko, gluten) 

 

Bela kava z domačim 

mlekom 

Polbeli kruh 

Kisla smetana 

Kremni namaz 

Sadje  
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, oreščki, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Kostna juha z ribano kašo 

Mesni svaljki s prilogo 

Ocvrt krompir 

Kitajsko zelje s 

kumaricami 

Nesladkan čaj 
(vsebuje alergene: gluten, 

mleko, jajca, listno zeleno, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 
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PET   6. 10. 

 

Kakav 

Kisla smetana 

Jagodna 

marmelada 

Polbeli kruh 
(vsebuje alergene: 
gluten, mleko, 

oreščki) 

  

LCA probiotični sadni 

tekoči jogurt 

Jabolčni zavitek 
(vsebuje alergene: 

gluten, mleko, jajca, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Jota s kislim zeljem 

Rižev narastek z jabolki in 

rozinami 

Kompot 
(vsebuje alergene: mleko, 

listna zelena, gluten, jajca, 

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. 

 
 
 

                                     


