
 

 

Datum ZAJTRK MALICA KOSILO 

PONEDELJEK 
14. 6. 2021 

Črni kruh,  

ribja pašteta,  

sveža kumara, 

sadni čaj 

Mlečni zdrob na 

domačem mleku,  

rozine,  

čokoladni posip, banana 

Brokoli juha,  

pečen piščanec, mlinci, 

ajdova kaša,  

zeljna solata s koruzo 

TOREK 
15. 6. 2021 

Polenta,  

mleko 

Orehova blazinica,  

domač ledeni čaj, jabolko  

 

Špageti,  

mesna polivka, riban sir,  

zelena solata, sadje 

SREDA 
16. 6. 2021 

Pisani kruh,  

skutka s 

podloženim 

sadjem  

Črni kruh, puranja šunka, 

paprika,  

domač ledeni čaj, 

marelice 

Stročji fižol brez mesa,  

krompir v kosih,  

paradižnikova solata, 

sladoled 

ČETRTEK 
17. 6. 2021 

Grahamov kruh, 

čokoladni 

namaz, čaj 

Štručka z zeliščnim maslom,  

mleko, jabolko 

Puranji dunajski zrezek,  

rizi bizi, jogurtov preliv,  

zelena solata, sadje 

PETEK 
18. 6. 2021 

Ajdov kruh, 

poltrdi sir, 

paprika,  

bela kava 

Domači mešani rženi kruh 

iz krušne peči, ribji namaz, 

paradižnik,  

voda z bio limono* 

Mesnozelenjavna 

enolončnica,  

bio kruh*, sadni cmok 

    

PONEDELJEK 
21. 6. 2021 

Koruzni kosmiči, 

mleko, suhi 

jabolčni krhlji 

Grahamov kruh,  

marmelada, maslo, čaj, 

jabolko  

Gobova juha z ajdovo kašo,  

pečen losos, krompirjeva 

solata s kumaricami, sadje 

TOREK 
22. 6. 2021 

Grahamov kruh, 

puranja šunka, 

paprika, čaj 

Ajdov kruh,  

sadni jogurt brez 

dodanega sladkorja, 

banana 

Piščančja obara z žličniki, 

palačinke 

SREDA 
23. 6. 2021 

Mlečna bio 

prosena kaša*, 

suhe slive 

Sirova štručka,  

domač ledeni čaj, 

marelice 

 

Minjon juha,  

zelenjavna rižota, 

jogurtov preliv,  

endivija v solati s fižolom in  

z jajčko 

ČETRTEK 
24. 6. 2021 

Ovseni kruh,  

različni namazi,  

mleko 

Pica,  

juice 

Makaronovo meso, eko 

rdeča pesa* v solati, žitna 

rezina z  

90 % sadnim deležem 

PETEK 
25. 6. 2021 

 PRAZNIK  

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! 


