
 

 

Datum ZAJTRK MALICA KOSILO 
BREZMESNO  

KOSILO 

PONEDELJEK 
8. 11. 2021 

Turist kruh, 

piščančja 

pašteta, 

paprika,  

žitna kava 

Sirov burek, čaj/ 

jogurt, jabolko  

(malica po izboru 

učencev  

8. a razreda) 

Makaronovo meso, 

rdeča pesa v solati, 

puding s prelivom iz 

gozdnih sadežev 

Testenine v 

paradižnikovi omaki 

s koščki svežega 

belega sira,  

rdeča pesa v solati 

TOREK 
9. 11. 2021 

Mlečni riž, 

mleko, rozine 

Domač mešani koruzni 

kruh iz krušne peči,  

čičerikin namaz, 

paradižnik, sadni čaj, 

praženi lešniki 

 

Mandarina (ŠSZ) 

Minjon juha, njoki, 

smetanova omaka z 

lososom, brokoli s 

korenjem,  

zelena solata s 

paradižnikom 

Minjon juha, njoki, 

smetanova omaka z 

lososom, brokoli s 

korenjem,  

zelena solata s 

paradižnikom 

SREDA 
10. 11. 2021 

Grahamov kruh, 

čokoladno 

lešnikov namaz, 

čaj 

Bio pekovsko pecivo*, 

skutka s podloženim 

sadjem, jabolko 

 

Porova juha, 

puranje kocke v 

omaki z grahom,  

pečen krompir,  

zelena solata s 

korenjem 

Porova juha,  

grah v omaki,  

pečen krompir,  

zelena solata s 

korenjem 

ČETRTEK 
11. 11. 2021 

Črni kruh, 

kuhano jajce, 

kisla kumarica, 

zeliščni čaj 

Turist kruh,  

kisla smetana,  

domača jagodna 

marmelada,  

kamilični čaj, hruška 

 

Bučna juha z  

bučnimi semeni,  

pečen piščanec, 

mlinci, sladko zelje,  

bio jabolko* 

Bučna juha z  

bučnimi semeni,  

sojin polpet,  

mlinci, sladko zelje,  

bio jabolko* 

PETEK 
12. 11. 2021 

Kosmiči brez 

dodanega 

sladkorja, 

mleko 

Pica,  

juice 

 

Paradižnik (ŠSZ) 

Enolončnica s 

stročnicami brez 

mesa, kruh, 

praženec, kompot 

Enolončnica s 

stročnicami brez 

mesa, kruh, 

praženec, kompot 
 

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! 


