
 

Datum ZAJTRK MALICA KOSILO 
BREZMESNO  

KOSILO 

PONEDELJEK 
20. 3. 2023 

Črni kruh,  

trdo kuhano 

jajce,  

ajvar, čaj 

Bio pekovsko pecivo s 

posipom*,  

domači jogurt,  

suho sadje 

 

Jabolko (SŠSZ) 

Puranji paprikaš, 

testenine,  

zeljna solata, 

pomaranča 

 

 

Paprikaš s tofujem 

v omaki, testenine, 

zeljna solata, 

pomaranča 

TOREK 
21. 3. 2023 

Bageta,  

stročjetela,  

mleko 

Grahamov kruh, 

piščančje prsi v 

ovitku, kisla kumara,  

sadni čaj,  

mandarina 

Paradižnikova juha z 

zvezdicami,   

rižota z bučo, čičeriko 

in kurkumo brez mesa,  

jogurtov preliv,  

endivija v solati z 

jajcem 

Paradižnikova juha,  

rižota z bučo, 

čičeriko in kurkumo 

brez mesa,  

jogurtov preliv,  

endivija v solati z 

jajcem 

SREDA 
22. 3. 2023 

 
 

Makova 

pletenka,  

žitna kava 

Domači mešani rženi 

kruh iz krušne peči, 

domač ribji namaz, 

paprika,  

planinski čaj z medom, 

jabolko 

Brokolijeva juha, 

pleskavica,  

pražen krompir, 

paradižnikova solata s 

kumaricami in papriko, 

por 

Brokolijeva juha, 

polpet iz stročnic,  

pražen krompir, 

paradižnikova 

solata s kumaricami 

in papriko, por 

ČETRTEK 
23. 3. 2023 

 

Kruh s semeni,  

pašteta brez 

konzervansov,  

paradižnik,  

sadni čaj 

Koruzni kosmiči, 

mleko,  

banana 

Piščančje kocke v 

naravni omaki,  

zdrobovi cmoki,  

mešana zelenjava,  

zelena solata 

Sojini koščki v 

omaki,  

zdrobovi cmoki, 

mešana zelenjava,  

zelena solata 

PETEK 
24. 3. 2023 

 

Mlečna 

prosena kaša, 

kakavov posip 

Zeliščna štručka,  

sadni čaj 

Chilli con carne s 

piščančjim mesom, 

domač koruzni kruh iz 

krušne peči,  

pecivo z makom 

Fižolova 

enolončnica s 

koruzo brez mesa, 

domač koruzni kruh 

iz krušne peči,  

pecivo z makom 
Sadje za malico je otrokom na voljo v sadnem kotičku  v jedilnici šole.  
Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadnem kotičku v jedilnici šole.  
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! 


