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NOVEMBER 2017 

6. 11. 2017 – 10. 11. 2017 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON   6. 11. Prežgana juha 

Prepečenec 
(vsebuje alergena: 

jajca, gluten) 

Kakav z domačim 

mlekom 

Ajdov kruh z orehi 

Topljeni sir 

Sveži paradižnik 

Sadje 
(vsebuje alergene: 
mleko, oreščki, gluten, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Goveji golaž 

Koruzna polenta 

Zelena solata s koruzo 

Sadni sok  

(vsebuje alergene: gluten, 

listno zeleno, ostali alergeni so 

lahko v sledeh) 

 

TOR   7. 11.   

Mleko  

Polbeli kruh 

Dietna margarina 

BIO med  
(vsebuje alergena: 

mleko, gluten) 

Sadni čaj z limono 

Rženi kruh 

Tunin namaz 

Črna redkev 

Sadje  

(vsebuje alergene: 

gluten, ribe, mleko,  

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Špargljeva juha 

Puranji zrezek v omaki 

Kruhova rezina 

Kitajsko zelje s fižolom 

Nesladkan čaj  

(vsebuje alergene: listno 

zeleno, gluten, mleko, jajca, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

SRE   8. 11.  

 

Bela kava 

Polbeli kruh  

Skutni namaz 
(vsebuje alergena: 
mleko, gluten) 

 

100% sadni sok 

Polbeli kruh 

Kuhan pršut 

Rezina sira 

Olive brez koščic 
vsebuje alergene: gluten, 

mleko, žveplov dioksid, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Mesne kroglice v 

paradižnikovi omaki 

Pire krompir 

Sadna kupa 
(vsebuje alergene: gluten, 

mleko, jajca, listno zeleno, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

 

 

ČET  9. 11. 

Jogurt s kosmiči 

in sadjem 
(vsebuje alergena: 
mleko, gluten) 

Bela kava z domačim 

mlekom 

Mlečni kruh 

Surovo maslo 

Jagodna marmelada 

Sadje (vsebuje 

alergene: gluten, mleko, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Gobova juha s smetano 

Pečen piščanec 

Zabeljeni mlinci 

Dušeno rdeče zelje 

Domači puding (vsebuje 

alergene: gluten,  jajca, mleko, 

listana zelena,  ostali alergeni 

so lahko v sledeh) 
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PET   10.11. 

 

Zeliščni čaj z 

medom 

Kruhova rezina 

(vsebuje alergene: 
gluten, mleko, jajca) 

  

Probiotični sadni 

tekoči jogurt 

Skutna blazinica 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten,  ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Zdrobova juha 

Pečena postrv – file 

Tržaška omaka 

Krompir v kosih 

Zelena solata s kumaricami 

Nesladkan čaj 
(vsebuje alergene: mleko, 

listna zelena, jajca, gluten, 

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. 

 
 
 

 
 
 


