
 

 

Datum ZAJTRK MALICA KOSILO 
BREZMESNO  

KOSILO 

PONEDELJEK 
17. 1. 2022 

Sezamova 

bombetka,  

bela kava 

Črni kruh,  

domača marmelada,  

kisla smetana, 

kamilični čaj 

Jabolko (ŠSZ) 

Puranji file,  

zelenjava v omaki, 

skutini štruklji, 

zelena solata s 

fižolom 

Gobice z zelenjavo 

v omaki,  

skutini štruklji, 

zelena solata s 

fižolom 

TOREK 
18. 1. 2022 

Prosena kaša na 

mleku,  

kakavov posip 

Mešani rženi kruh, 

mozzarella, olive, 

paradižnik, čaj,  

bio orehi*, mandarina 

Ričet, kruh,  

cmoki z 

mareličnim 

nadevom,  kompot 

Ričet brez mesa, 

cmoki z mareličnim 

nadevom,   

kompot 

SREDA 
19. 1. 2022 

 
 

Musliji brez 

dodanega 

sladkorja,  

mleko 

Domač mešani rženi 

kruh iz krušne peči, 

meso iz kible,  

kisla kumara, por,  

zeliščni čaj, jabolko 

Domača gobova 

juha, ribji file, 

krompirjeva 

solata s porom, 

pomaranča 

Domača gobova 

juha, ribji file, 

krompirjeva solata 

s porom, 

pomaranča 

ČETRTEK 
20. 1. 2022 

 
 

Turist kruh,  

tunin namaz, 

paradižnik, čaj 

Bio pekovsko pecivo, 

sadni jogurt brez 

dodanega sladkorja,  

kivi 

Riž, piščančje 

meso po kitajsko, 

kitajsko zelje v 

solati, sojini 

kalčki, juice 

 (kosilo po izboru  

8. c-razreda AB) 

Riž,  

tofu z zelenjavo, 

kitajsko zelje v 

solati, sojini kalčki, 

juice 

 

PETEK 
21. 1. 2022 

 
 

Grahamov kruh,  

piščančje prsi v 

ovitku, paprika, 

čaj 

Koruzni kosmiči, 

mleko,  

banana, suho sadje 

 

 

Česnova juha, 

čufti v 

paradižnikovi 

omaki,  

krompir v kosih,  

eko zelena solata* 

Česnova juha, 

sojini čufti v 

paradižnikovi 

omaki,  

krompir v kosih,  

eko 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! 


