
 

 

Datum ZAJTRK MALICA KOSILO 
BREZMESNO  

KOSILO 

PONEDELJEK 
29. 11. 2021 

Misliji,  

mleko 

Kruh rženi mešani iz 

krušne peči, domač ribji 

namaz z drobnjakom, 

por, zeliščni čaj 

Jabolko (ŠSZ) 

Piščančji 

paprikaš,  

široki rezanci,  

rdeča pesa v 

solati, kaki 

Fižol z zelenjavo v 

paradižnikovi 

omaki,  

široki rezanci,  

 rdeča pesa v 

solati, kaki 

TOREK 
30. 11. 2021 

Črni kruh,  

piščančje prsi v 

ovitku, paprika, 

breskov čaj 

Eko prosena kaša* na 

domačem mleku,  

kakavov posip,  

suhe slive, banana 

Domača porova 

juha, pečenica,  

pire krompir,  

mlečna repa,  

bio jabolko* 

Domača  

porova juha, 

sojin zrezek,  

pire krompir,  

mlečna repa,  

bio jabolko* 

SREDA 
1. 12. 2021 

 
 

Polenta,  

mleko 

Hot dog z s piščančjo 

hrenovko, kečap, juice  

 

(malica po  izboru  

8. b-razreda) 

Enolončnica s 

stročnicami brez 

mesa, kruh, 

slivovi cmoki s 

cimetovimi 

drobtinami, 

kompot  

Enolončnica s 

stročnicami brez 

mesa, kruh, slivovi 

cmoki s 

cimetovimi 

drobtinami, 

kompot  

ČETRTEK 
2. 12. 2021 

 
 

Sezamova 

bombetka,  

žitna kava 

Grahamov kruh,  

maslo, domača jurkova 

marmelada,  

kamilični čaj, jabolko 

Minjon juha,  

puranji zrezek v 

grahovi omaki,  

gluhi štruklji,  

ajdova kaša,  

vitaminska solata 

Minjon juha,  

grah v omaki,  

gluhi štruklji,  

ajdova kaša,  

vitaminska solata 

PETEK 
3. 12. 2021 

 

Turist 

kruh/žemlja,  

čičerikin namaz,  

čaj z medom 

Makova pletenka,  

žitna kava, mandarina 

 

Lešniki (ŠSZ) 

Zelenjavna juha, 

goveji trakci v 

omaki, riž s 

koruzo in 

korenčkom,  

zelena solata 

Zelenjavna juha, 

gobice v omaki,  

riž s koruzo in 

korenčkom,  

zelena solata 

 

Enkrat tedensko so učenci deležni sadja iz evropskega sistema razdeljevanja sadja v šolah. ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. 

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji 

označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Dietne hrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili zdravniško potrdilo. Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali 

jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja pod jedilnikom v avli šole. 

DOBER TEK! 


