
 

Datum ZAJTRK MALICA KOSILO 
BREZMESNO  

KOSILO 

PONEDELJEK 
13. 2. 2023 

Turist kruh,  

čičerikin 

namaz,  

korenje,  

sadni čaj z 

medom 

Bio koruzno pecivo s 

posipom*,  

domači jogurt, suho 

sadje, lešniki  

 

Porova juha s korenjem,  

pečen piščanec,  

rizi bizi,  

rdeča pesa v solati 

 

 

Porova juha s 

korenjem,  

popečen sir,  

rizi bizi, rdeča 

pesa v solati 

TOREK 
14. 2. 2023 

Čokolešnik z 

ovsenimi 

kosmiči, 

mleko,  

rezine banane 

Črni kruh, 

šunka, paradižnik, 

pomarančni juice, 

jabolko 

 

Kislo zelje (SŠSZ) 

Lečina enolončnica z žličniki, 

turist kruh,  

marmorni kolač 

 

Lečina 

enolončnica z 

žličniki,  

turist kruh, 

marmorni kolač 

SREDA 
15. 2. 2023 

 
 

Palačinka z 

marmelado,  

kamilični čaj 

Mlečni riž na 

domačem mleku,  

kakavov posip, banana 

Gobova juha,  

hrenovke v testu,  

zeljna solata s fižolom, 

mandarina 

Gobova juha,  

sir v testu,  

zeljna solata s 

fižolom, 

mandarina 

ČETRTEK 
16. 2. 2023 

 

Mlečna 

banana,  

žitna kava 

Domač mešani rženi 

kruh iz krušne peči,  

jajčni namaz,  

zeliščni čaj, 

mandarina 

 

Korenje (SŠSZ) 

Brokolijeva juha,  

mesne kroglice v  

paradižnikovi omaki,  

pire krompir,  

zelena solata 

 

Brokolijeva juha,  

sojini medaljoni 

v paradižnikovi 

omaki,   

pire krompir,  

zelena solata 

PETEK 
17. 2. 2023 

 

Ovseni kruh, 

poltrdi sir, 

rdeča/zelena 

paprika, 

planinski čaj 

Kruh s semeni, 

bio maslo*,  

domači med,  

kamilični čaj 

 

Bio mleko* (SŠM) 

Zelenjavna juha z  rižekom,  

losos, polenta,  

popečena zelenjava,  

zelena solata 

Zelenjavna juha 

z domačim 

rižekom,  

losos, polenta, 

popečena 

zelenjava,  

zelena solata 
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! 


