
 

 

Datum ZAJTRK MALICA KOSILO 
BREZMESNO  

KOSILO 

PONEDELJEK 
20. 6. 2022 

Črni kruh,  

trdo kuhano  

jajce, paradižnik, 

čaj 

Grahamov kruh,  

bio maslo, domača 

jagodna marmelada, 

mleko, jabolko 

Krompirjev golaž s 

piščančjim mesom,  

črni kruh,  

prosena kaša s suhimi 

slivami 

 

Krompirjev golaž s 

sojinimi koščki,  

črni kruh,  

prosena kaša s suhimi 

slivami 

 

TOREK 
21. 6. 2022 

Sezamova 

pletenka,  

žitna kava 

Turist kruh, 

testeninska solata s 

tuno, paradižnikom, 

papriko in koruzo, 

juice 

Marelica (SŠSZ) 

Brokolijeva juha, 

goveji trakci v 

grahovi omaki, 

polenta,  

zelena solata 

Brokolijeva juha, 

grah v omaki, 

polenta,  

zelena solata 

SREDA 
22. 6. 2022 

 
 

Ovseni kosmiči  

na mleku,  

naribano jabolko 

Žemlja, piščančje 

prsi v ovitku,  

zelena solata,  

voda z limono, 

hruška 

Minjon juha, kaneloni 

z gobami, trije riži z 

zelenjavo,  

jogurtov preliv, 

zeljna solata/ 

stročji fižol v solati 

z jajčko 

Minjon juha, kaneloni 

z gobami, trije riži z 

zelenjavo,  

jogurtov preliv, 

zeljna solata/ 

stročji fižol v solati 

z jajčko 

ČETRTEK 
23. 6. 2022 

 

Palačinka z 

marmelado, čaj 

Sirova štručka, 

čokoladno mleko, 

jabolko 

 

 

Zelenjavna juha z 

zakuho, puranji file v 

naravni omaki,  

pire krompir,  

zelena solata 

Zelenjavna juha z 

zakuho,  

stročnice v omaki,  

pire krompir,  

zelena solata 

PETEK 
24. 6. 2022 

 

Koruzni kruh,  

različni namazi, 

mleko 

Bio makova 

pletenka*,  

sadni smoothie 

Makaronovo meso, 

riban sir,  

rdeča pesa v solati, 

žitna rezina s sadjem 

Testenine s 

paradižnikovo omako 

in z baziliko, riban 

sir, rdeča pesa v 

solati, žitna rezina s 

sadjem 
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 a li jedeh na 

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

DOBER TEK! 


