
 

 

Datum ZAJTRK MALICA KOSILO 
BREZMESNO  

KOSILO 

PONEDELJEK 
23. 5. 2022 

Polenta,  

mleko 

Kruh s semeni, kisla 

smetana, domača 

ekološka šipkova 

marmelada*,  

kamilični čaj, 

jabolko 

 

Korenčkova juha, 

pečen piščanec, 

mlinci, ajdova kaša,  

zeljna solata s 

korenjem 

Korenčkova juha,  

zrezek iz stročnic, 

mlinci, ajdova kaša, 

zeljna solata s 

korenjem 

TOREK 
24. 5. 2022 

Rženi mešani 

kruh, tunin 

namaz, 

paradižnik,  

otroški čaj 

Bio pekovsko 

pecivo*,  

domač jogurt,  

jagode 

Kostna juha z  

ribano kašo,  

junčji zrezki v 

naravni omaki, 

polenta, šparglji,  

zelena solata z  

rdečo redkvico 

Zelenjavna juha,  

gobe v omaki, 

polenta, šparglji,  

zelena solata z  

rdečo redkvico 

SREDA 
25. 5. 2022 

 
 

Črni kruh,  

kuhano jajce, 

ajvar, čaj 

Pica,  

ananasov juice, 

jabolko 

 

Paprika (SŠSZ) 

(malica po izboru  

5. b-razreda AB) 

 

Enolončnica iz 

stročnic brez mesa, 

rženi mešani kruh,  

domača skutina 

gibanica 

Enolončnica iz 

stročnic brez mesa, 

rženi mešani kruh, 

domača skutina 

gibanica 

ČETRTEK 
26. 5. 2022 

 

Turist kruh,  

čičerikin namaz, 

naribano 

korenje, 

 rdeča redkvica,  

sadni čaj 

Mlečni riž z 

ovsenimi kosmiči, 

cimetov/kakavov 

posip, banana 

Bakalca,  

idrijski žlinkrofi, 

zelena solata s 

koruzo,  jagode 

Sojini koščki v 

zelenjavni omaki,  

idrijski žlinkrofi, 

zelena solata s 

koruzo, jagode 

PETEK 
27. 5. 2022 

 

Mlečni zdrob iz 

eko zdroba*, 

rozine, 

kakavov posip 

Bio črni kruh*,  

ribji namaz, 

paradižnik,  

voda z limono 

Zelenjavna juha z 

zvezdicami,  

puranji ražnjiči,  

pražen krompir, 

šopska solata 

Zelenjavna juha z 

zvezdicami, ražnjiči s 

sirom in z zelenjavo, 

pražen krompir, 

šopska 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! 


