
 

Datum ZAJTRK MALICA KOSILO 
BREZMESNO  

KOSILO 

PONEDELJEK 
27. 3. 2023 

Makova 

potička,  

mleko 

Bageta, namaz,  

češnjev paradižnik,  

čaj z medom, jabolko 

 

Bio jogurt* (SŠM) 

Bistra zelenjavna juha z 

zakuho,  

puranji dunajski zrezek, 

limona, tri žita, 

 rdeča pesa v solati 

 

Bistra zelenjavna 

juha z zakuho,  

pohan sir, limona, 

tri žita, rdeča pesa 

v solati 

 

TOREK 
28. 3. 2023 

Turist kruh,  

mlečni namaz, 

paprika, bela 

kava 

Mlečni zdrob z bio 

zdrobom* na bio 

mleku*, kakavov posip 

z mletimi lešniki, 

banana 

Goveji stroganov,  

polenta,  

zelena solata, 

pomaranča 

Gobe v omaki,  

polenta,  

zelena solata, 

pomaranča 

SREDA 
29. 3. 2023 

 
 

Čajni rogljiček, 

mleko/jogurt 

Pica,  

domači juice, 

mandarina 

(malica po izboru  

3. c-razreda) 

Lečina enolončnica z 

žličniki brez mesa, 

mešani rženi kruh 

praženec,  

kompot 

Lečina enolončnica 

z žličniki brez 

mesa, mešani rženi 

kruh praženec, 

kompot 

ČETRTEK 
30. 3. 2023 

 

Črni kruh, 

šunka,  

kisla kumara,  

otroški čaj 

Bio pirin kruh*, 

domača marmelada, 

maslo, mleko,  

jabolko 

Česnova juha,  

njoki,  

smetanova omaka z 

lososom,  

brokoli s korenjem,   

zelena solata 

Česnova juha, njoki, 

smetanova omaka z 

lososom,   

brokoli s korenjem,   

zelena solata 

PETEK 
31. 3. 2023 

 

Polenta,  

mleko 

Ajdov kruh,  

poltrdi sir, paprika, 

čaj 

 

Jabolko (SŠSZ) 

Cvetačna juha s porom 

in korenjem,  

pečenka,  

pražen krompir,  

fižol po domače, 

vitaminska solata 

Cvetačna juha s 

porom in korenjem,  

sojin polpet,  

pražen krompir,  

fižol po domače, 

vitaminska solata 
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! 


