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SEPTEMBER 2017 

25. 9. 2017 – 30. 9. 2017 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON   25. 9. Mlečna prosena 

kaša 

Čokoladni prah 

Sadje 
(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, 

oreščki) 

Šipkov čaj z limono 

Pirin kruh 

Suhe salame 

Rezina sira 

Češnjev paradižnik 

Sadje  
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, žveplov 

dioksid, ostali alergeni 

so lahko v sledeh)    

Brokoli juha 

Špageti s haše omako 

Riban sir 

Zeljna solata s stročjim 

fižolom 

Sadni sok  

(vsebuje alergene: gluten, 

mleko, jajca, listno zeleno, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

TOR   26. 9. Sadni čaj 

Polbeli kruh 

Zelenjavne ribe 
(vsebuje alergene: 
gorčično seme, ribe, 

gluten)  

Mlečni riž  

Čokoladni posip 

Rozine 

Sadje 
(vsebuje alergene: 

mleko, oreščki, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh)    

Goveja juha z rezanci 

Kuhana EKO govedina 

Kremna špinača 

Pire krompir 

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

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

SRE   27. 9.  

   

Mlečna juha z 

osukančki 

Sadje 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, jajca) 

Zeliščni čaj z medom 

Polbeli kruh 

Mesno zelenjavni 

namaz 

Sadje  

(vsebuje alergene: 

gluten, žveplov dioksid, 

mleko,  jajca, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Pasulj z vratovino in 

klobaso 

Kruh iz krušne peči 

Skutna pita 

Sadni sok 
(vsebuje alergene: listno 

zeleno, gluten, jajca, žveplov 

dioksid, mleko, ostali alergeni 

so lahko v sledeh) 

ČET   28. 9.  Nesladkan čaj 

Domači kruh 

Rezina sira 

Kisla kumara 
(vsebuje alergena: 
gluten, mleko) 
 

Probiotični sadni  

jogurt 

Sirov polžek 

Sadje  

(vsebuje alergene:  

gluten, mleko, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Krompirjeva juha 

Rižota s perutnino in 

gobicami 

Zelena solata s kumaricami 

Domači jogurt  

(vsebuje alergene: gluten, 

listno zeleno, mleko, ostali 

alergeni so lahko v sledeh) 
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PET   29. 9. 

 

Mleko 

Koruzna polenta 

Sadje 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten) 

Kakav z domačim 

mlekom 

Makova pletenica 

Sadje 
(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, oreščki, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Usukan močnik 

Sir na žaru 

Pečen krompir 

Ajvar, gorčica 

Paradižnikova solata z 

ananasom 

Nesladkan čaj  
(vsebuje alergene: listna 

zelena, gluten, mleko, jajca, 

gorčično seme, ostali alergeni 

so lahko v sledeh)  

SOB 30. 9. Sadni jogurt 

Temna štručka 

(vsebuje alergena: 
mleko, gluten) 

Navadna voda/100 % 

sadni sok 

Sendvič 

Kosila ni. 

 

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. 

 
 

 


