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 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON  18. 12. Mlečni riž s 

čokoladnim 

prahom 

Sadje 
(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, 

oreščki) 

 

Sadni smuti 

Sirova štručka 

Piščančje prsi 

Kisle kumare 

Sadje 
(vsebuje alergene: 

gluten, mleko, soja, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Zelenjavna juha 

Mesno zelenjavna lazanja 

Zelena solata z jajčko 

Sadni sok 
(vsebuje alergene: gluten,  

listno zeleno, mleko, jajca,  

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

TOR  19. 12.   

Nesladkan čaj 

Polbeli kruh 

Tunine v olju 

(vsebuje alergena:  

gluten, ribe) 

Domače mleko 

Domači kruh 

Kisla smetana 

Kremni namaz 

Sadje  
(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, oreščki, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Jota s kislim zeljem in 

vratovino 

Skutina pita 

Kompot 
(vsebuje alergene: gluten, 

mleko, jajca, žveplov dioksid, 

listno zeleno, ostali alergeni so 

lahko v sledeh) 

SRE  20. 12.  

 

Bela kava 

Surovo maslo 

Domača 

marmelada 
(vsebuje alergena: 

mleko, gluten) 

Sadni čaj z limono 

Rženi kruh 

Savinjski želodec 

Rezine sira 

Olive brez koščic 

(vsebuje alergene: 

gluten,  mleko, žveplov 

dioksid, ostali alergeni 

so lahko v sledeh) 

Kostna juha z ribano kašo 

Puranji dunajski zrezek 

Dušen riž z zelenjavo 

Stročji fižol v solati z 

rdečo papriko in koruzo 

Nesladkan čaj  
(vsebuje alergene: gluten,   

listana zelena,  jajca, ostali 

alergeni so lahko v sledeh) 

 

 

ČET 21. 12. 

Nesladkan čaj 

Carski praženec 

z rozinami 
(vsebuje alergene: 
mleko, jajca, gluten) 
 

Čokoladno mleko 

Skutna blazinica 

Sadje 
(vsebuje alergene: 

gluten, mleko, oreščki, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Porova juha 

Svinjska pečenka 

Pražen krompir 

Rdeča pesa v solati 

Sadni sok 
(vsebuje alergene: gluten,   

listana zelena,  mleko, ostali 

alergeni so lahko v sledeh) 
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PET  22. 12. 

 

 

Kakav 

Polbeli kruh 

Kisla smetana 
(vsebuje alergena: 
mleko, gluten) 

 

Sadni sok 

Polnozrnata bombeta 

Pleskavica 

Solata kristalka 

Gorčica, kečap 

Presenečenje 
(vsebuje alergene: 

gluten, sezam,  soja, 

gorčično seme, oreščki, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

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. 

 
                                        

 
 
 

                        
 


