
 

Datum ZAJTRK MALICA KOSILO 
BREZMESNO  

KOSILO 

PONEDELJEK 
23. 1. 2023 

Bageta, 

stročjetela, mleko, 

jabolčni krhlji 

(sveže jabolko) 

Mlečna banana,  

bio kefir z okusom 

breskve*, banana 

Kostna juha z 

vlivanci, goveji 

zrezki v čebulni 

omaki, kruhov cmok, 

kislo zelje v solati  

Zelenjavna juha z 

vlivanci, goveji 

zrezki v čebulni 

omaki, kruhov cmok, 

kislo zelje v solati  

TOREK 
24. 1. 2023 

Sezamova pletenka, 

žitna kava, rozine 

Turist kruh,  

šunka, kisla kumara, 

sadni čaj, jabolko 

 

Brokolijeva juha, 

curry, riž,  

endivija v solati z 

jajcem 

Brokolijeva juha, 

curry, riž,  

endivija v solati z 

jajcem 

 

SREDA 
25. 1. 2023 

 
 

Črni kruh, šunka, 

kisla kumara, 

planinski čaj 

Orehov rogljiček, 

sadni čaj,  

jabolko 

 

Mleko (SŠM) 

Pasulj,  

mešani rženi kruh, 

jogurtov biskvit s 

sadjem 

 

Fižolova enolončnica  

brez mesa, mešani 

rženi kruh, jogurtov 

biskvit s sadjem 

 

ČETRTEK 
26. 1. 2023 

 

Grahamov kruh, 

domač slivov džem, 

kisla smetana, 

kamilični čaj 

Koruzni mešani kruh 

iz krušne peči, 

štajerski namaz, 

čaj,  

suhi jabolčni krhlji, 

klementina 

Korenje (SŠSZ) 

 

Zelenjavna juha z 

zvezdicami,  

piščančji zrezek,  

rženi svaljki, zelena 

solata z motovilcem 

 

Zelenjavna juha z 

zvezdicami,  

popečen sir,  

rženi svaljki, zelena 

solata z motovilcem 

PETEK 
27. 1. 2023 

 

Prosena kaša z bio 

proseno kašo* na 

bio mleku*,  

kakavov posip, 

suhe slive 

Bio sirova štručka*, 

mleko 

 

Makaronovo meso s 

puranjim mesom,  

rdeča pesa v solati, 

žitna rezina s 

sadjem 

 

 

Makaronovo meso s 

sojinimi koščki,  

rdeča pesa v solati, 

žitna rezina s 

sadjem 

 
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 ali jedeh na 

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

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

DOBER TEK! 


