
 

 

Datum ZAJTRK MALICA KOSILO 
BREZMESNO  

KOSILO 

PONEDELJEK 
12. 9. 2022 

Mlečni zdrob, 

kakavov posip, 

suho sadje 

(hruške, jabolka) 

Turist kruh,  

mlečni namaz,  

češnjev paradižnik, 

domač sadni ledeni 

čaj, jabolko 

Bistra juha, puranji 

frikase v omaki, 

svaljki, zelena solata, 

lubenica 

Bistra juha, gobe v 

smetanovi omaki, 

svaljki, zelena solata, 

lubenica 

TOREK 
13. 9. 2022 

Grahamov kruh,  

piščančje prsi v 

ovitku,  

sveža kumara, čaj 

Bio pirino pekovsko 

pecivo*,  

navaden domači 

jogurt, banana 

 

Maline (SŠSZ) 

Paradižnikova juha z 

zvezdicami,  

svinjska ribica,  

riž z grahom,  

zeljna solata 

Paradižnikova juha z 

zvezdicami,  

sojin polpet,  

riž z grahom,  

zeljna solata 

SREDA 
14. 9. 2022 

 
 

Polenta,  

mleko 

Hot dog z bio 

govejo hrenovko*, 

gorčica,   

voda z limono, 

jabolko 

 

Sveža kumara 

(SŠSZ) 

Zelenjavna mineštra 

s stročnicami brez 

mesa, turist kruh, 

marmorni kolač 

 

Zelenjavna mineštra 

s stročnicami brez 

mesa, turist kruh, 

marmorni kolač 

ČETRTEK 
15. 9. 2022 

 

Črni kruh,  

čičerikin namaz, 

češnjev 

paradižnik,  

sadni čaj 

Kosmiči,  

bio mleko*, banana 

 

Domači jogurt 

(SŠM) 

Juha iz zelene in 

korenja,  

pečen piščanec, 

pražen krompir, 

zelena solata,  

eko grozdje* 

Juha iz zelene in 

korenja,  

sojin polpet,  

pražen krompir, 

zelena solata,  

eko grozdje* 

PETEK 
16. 9. 2022 

 

Orehova potička,  

mleko 

Domač mešani rženi 

kruh iz krušne peči, 

ribji namaz, 

paprika, olive, čaj 

Hamburger 

(pleskavica v lepinji, 

čebula, zelena solata, 

paprika, paradižnik, 

namaz), juice 

Hamburger (popečen 

sir za žar v lepinji, 

čebula, zelena solata, 

paprika, paradižnik, 

namaz), juice 

Enkrat tedensko so učenci deležni sadja iz evropskega sistema razdeljevanja sadja v šolah.  

SŠSZ – shema šolskega sadja in zelenjave.  

SŠM – shema šolskega mleka. 

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 a li jedeh na 

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

DOBER TEK! 


