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 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON    12 .3. Sadni čaj 

Kruh  

Zelenjavne ribe 

(vsebuje alergene: 

gluten, gorčično 

seme, ribe, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

Kakav z domačim 

mlekom 

Pisani kruh 

Skutni namaz 

Zelena paprika 

Sadje (vsebuje 

alergene: gluten, soja, 

oreščki, mleko, 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) 

 

TOR   13. 3.   

Bela kava 

Polbeli kruh 

Margarina  

Marmelada  
(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, 

žveplov dioksid, 

ostali alergeni so 

lahko v sledeh)  

Sadni čaj z limono 

Lepinja 

Pečena jajčka 

Solata ledenka 

Sadje  
(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, jajca, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh)  

Štajerska kisla juha 

Ajdovi žganci 

Skutni cmoki 

Jabolčna čežana 
(vsebuje alergene: gluten, 

mleko,  jajca, listno zeleno, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

SRE   14. 3.    Mlečni zdrob 

Čokoladni posip 

Sadje 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, 

oreščki) 

Lipov čaj z medom 

Graham kruh 

Piščančja prsa 

Rezine sira 

Kislo zelje 
(vsebuje alergene: 

gluten, mleko, soja, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Dušena EKO govedina v 

omaki 

Zelenjavna zloženka s 

testeninami 

Radič s krompirjem 

Sadni sok 
(vsebuje alergene: listno 

zeleno, gluten, mleko, jajca, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

 

ČET    15. 3. 

Nesladkan čaj 

Polbeli kruh 

Ocvrta rezina  
(vsebuje alergene: 

jajca, gluten, mleko, 

ostali alergeni so 

lahko v sledeh) 

 

Domače mleko 

Koruzna polenta 

Sadna rezina 

Sadje  
(vsebuje alergene: 

gluten, mleko, oreščki, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Porova juha 

Piščanec po dunajsko 

Dušen riž z zelenjavo 

Solata s stročjim fižolom 

Nesladkan čaj (vsebuje 

alergene: gluten, jajca, mleko, 

listana zelena, ostali alergeni 

so lahko v sledeh) 
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PET    16. 3. Sadni čaj 

Kruh 

Tunina pašteta 

Kisla kumara 

(vsebuje alergene: 

gluten, ribe, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh)  

Probiotični EGO 

jogurt 

Rešetko – s koščki 

jabok   
(vsebuje alergene: 

gluten, mleko, jajca, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Zelenjavna juha 

Sir na žaru 

Pečen krompir s prilogo 

Paradižnikova solata z 

ananasom 

Nesladkan čaj 
(vsebuje alergene: listna 

zelena, gluten, mleko,  

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. 

                                              

 


