
 

Datum ZAJTRK MALICA KOSILO 
BREZMESNO  

KOSILO 

PONEDELJEK 
16. 1. 2023 

Grahamov kruh, 

piščančje prsi v 

ovitku, paprika, 

sadni čaj 

Žemlja, humus,  

paprika,  

sadni čaj z medom,  

jabolko 

Jogurt (SŠM) 

Pečenica, mlečna 

repa, pire krompir, 

mandarina  

 

 

 

Fižol po domače, 

mlečna repa,  

pire krompir,  

mandarina  

 

 

TOREK 
17. 1. 2023 

Mlečni riž,  

cimetov/čokoladni 

posip, jabolčni 

krhlji (sveži 

Pica,  

sadno-zelenjavni 

juice, mandarina  

(malica po izboru  

7. c-razreda) 

 

Paradižnik (SŠSZ) 

Ješprenjeva 

enolončnica z rdečo 

lečo brez mesa, 

črni mešani kruh, 

praženec, kompot 

Ješprenjeva 

enolončnica z rdečo 

lečo brez mesa,  

črni mešani kruh, 

praženec, kompot 

SREDA 
18. 1. 2023 

 
 

Turist kruh,  

trdo kuhano jajce,  

ajvar, planinski čaj 

Mlečna prosena 

kaša iz eko prosene 

kaše* na domačem 

mleku, 

suhe slive,  

čokoladni posip, 

banana 

Minjon juha, pečen 

piščanec, mlinci, 

ajdova kaša,  

kislo zelje v solati  

 

 

Minjon juha,  

sirov polpet, mlinci, 

ajdova kaša,  

kislo zelje v solati  

 

 

ČETRTEK 
19. 1. 2023 

 

Črni kruh,  

ribji namaz, olive,  

sadni čaj 

Makova pletenka,  

žitna kava, jabolko 

 

Eko orehi* (SŠSZ) 

Goveji golaž, 

polenta,  

zelena solata z 

rdečim radičem, 

kaki 

 

Gobe v omaki, 

polenta,  

zelena solata z 

rdečim radičem 

 

PETEK 
20. 1. 2023 

 

Ovsena bombetka s 

posipom, mleko 

Polnovreden kruh, 

čokoladno-lešnikov 

namaz, planinski čaj 

Juha z zakuho, 

paniran ribji file, 

francoska solata, 

sadež 

Juha z zakuho, 

paniran ribji file, 

francoska solata, 

sadež 
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. 

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

DOBER TEK! 


