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 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON   18.9. Kakav 

Polbeli kruh 

Kisla smetana 

Jagodna 

marmelada 
(vsebuje alergena: 

gluten, mleko) 

 

100 % sadni sok 

Rženi kruh 

Ribja pašteta 

Rdeča redkvica 

Sadje (vsebuje 

alergene: mleko, gluten,  

soja, ostali alergeni so 

lahko v sledeh)    

Špargljeva juha 

Makaroni z govedino 

Riban sir 

Radič s krompirjem 

Sladoled (vsebuje alergene: 

gluten, mleko, jajca, listno 

zeleno, ostali alergeni so lahko 

v sledeh) 

TOR   19.9. Nesladkan čaj 

Carski praženec z 

rozinami 
(vsebuje alergene: 

gluten, mleko, jajca) 

 

 

Bela kava z domačim 

mlekom 

Polbeli domači kruh 

BIO med 

Surovo maslo 

Sadje  
(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh)    

Zdrobova juha 

Piščančji medaljončki 

Tatarska omaka 

Pečen krompir 

Zelena solata z rdečo peso 

Nesladkan čaj  
(vsebuje alergene: jajca, 
gluten, mleko,  listno zeleno, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

SRE   20.9.    

Mlečni zdrob s 

čokoladnim 

prahom 

Sadje 
(vsebuje alergena: 
mleko, gluten) 
 

Sadni čaj z limono 

Kajzerica 

Pleskavica s prilogo 

List solate 
(vsebuje alergene: 

gluten, gorčično seme, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Kostna juha 

Svinjski zrezek v naravni 

omaki 

Kruhova rezina 

Kitajsko zelje s koruzo 

Sadni sok (vsebuje alergene: 

listno zeleno, gluten, jajca, 

mleko, ostali alergeni so lahko 

v sledeh) 

ČET   21.9.  Kakav 

Polbeli kruh 

Margarina 

BIO med 
(vsebuje alergena: 
mleko, gluten) 

Sadni sok 

Ovseni kruh 

Kuhan pršut 

Rezina sira 

Olive brez koščic 

Sadje  

(vsebuje alergene:  

gluten, žveplov dioksid, 

mleko, ostali alergeni so 

lahko v sledeh) 

Gobova juha 

Bučke v omaki 

Polpeti 

Pire krompir 

Domači puding 
(vsebuje alergene.: jajca, 
gluten, listno zeleno, mleko, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 
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PET   22.9. Nesladkan čaj 

Polbeli kruh 

EKO goveja 

hrenovka 
(vsebuje alergen: 
gluten) 

 

Kakav z domačim 

mlekom 

Polnozrnati kruh 

Sirni namaz 

Sveža paprika 

Sadje 
(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, soja, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Italijanska mineštra 

Riban sir 

Jabolčni zavitek s skuto 

Sadni sok 
(vsebuje alergene: listna 

zelena, gluten, mleko, 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. 

 
 
 
 
 

 


