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 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON   22. 1. Mlečni zdrob 

Čokoladni posip 

Sadje 
(vsebuje alergen: 

mleko, oreščke, 

ostali alergeni so 

lahko v sledeh 

100% sadni sok 

Mini pica 

Sadje  
(vsebuje alergene: 

mleko, gluteni, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh)    

Jota s kislim zeljem in 

kranjsko klobaso 

Žemlja 

Biskvitno pecivo 

Sadni sok  
(vsebuje alergene: gluten, 

jajca, listna zelena, mleko, 

žveplov dioksid, ostali alergeni 

so lahko v sledeh) 

 

TOR  23. 1.   

Nesladkan čaj 

Polbeli kruh  

Zelenjavne ribe 
(vsebuje alergen:  

gluten, ribe, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Kakav z domačim 

mlekom 

Mlečni kruh 

Kisla smetana 

Jagodni džem 

Sadje  
(vsebuje alergene:  

mleko, gluten, oreščki,  

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Zdrobova juha 

Rižota s puranjim mesom 

Zelena solata s koruzo 

Sadni puding 
(vsebuje alergene: gluten, 

jajca, jajca, listno zeleno, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

SRE  24. 1.    Bela kava 

Polbeli kruh 

Kisla smetana 
(vsebuje alergen: 

mleko, gluten, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh)  

Lipov čaj z medom 

Polnozrnata kajzerica 

Kuhan pršut 

Rezina sira 

Kisla kumara 
(vsebuje alergene: 

gluten, žveplov dioksid, 

mleko,  ostali alergeni so 

lahko v sledeh) 

Goveja juha z rezanci 

Kuhana EKO govedina 

Kremna špinača  

Pire krompir 

Jogurtov napitek  

(vsebuje alergen: gluten, 

mleko, jajca, listno zeleno,  

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

 

ČET  25. 1. 

Prežgana juha 

Polbeli kruh 

Sadje 
(vsebuje alergen: 

jajca, gluten, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

Domače mleko 

Koruzna polenta 

Polnozrnati piškot 

Sadje  
(vsebuj alergene: mleko, 

gluten, oreščki, soja, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Gobova juha s fritati 

Piščančji medaljončki 

Francoska solata s 

testeninami 

Nesladkan čaj 
(vsebuje alergene: gluten, 

jajca, mleko,  listana zelena, 

gorčično seme, ostali alergeni 

so lahko v sledeh) 
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PET  26. 1. Nesladkan čaj 

Polbeli kruh 

Rezine sira 

Sveža paprika 

(vsebuje alergen: 

gluten, mleko, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

Sadni čaj z limono in 

medom 

Lepinja 

Zelenjavne ribe 

(vsebuje alergene: 

gluten,  mleko, gorčično 

seme, ostali alergeni so 

lahko v sledeh) 

Cvetačna juha 

Sir na žaru 

Pečen krompir s prilogo 

Paradižnikova solata z 

ananasom 

Sadni sok 
(vsebuje alergene: listna 

zelena, gluten, mleko, jajca, 

gorčično seme,  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. 

 
 
 

 
 
 
 


