
 

Datum ZAJTRK MALICA KOSILO 
BREZMESNO  

KOSILO 

PONEDELJEK 
3. 4. 2023 

Črni kruh,  

puranja šunka,  

kisla kumara,  

sadni čaj 

Velikonočno pecivo,  

mleko, jabolko 

 

Korenčkova juha z 

zeleno,  

pečen piščanec,  

džuveč riž,  

zelena solata 

Korenčkova juha z 

zeleno,  

zrezek iz stročnic, 

džuveč riž,  

zelena solata 

TOREK 
4. 4. 2023 

Ovsena bompetka, 

mleko/jogurt 

Turist kruh,  

ribji namaz, 

paradižnik, por,  

čaj, mandarina 

Goveja juha,  

goveje meso v 

zelenjavni omaki, 

rženi svaljki,  

rdeča pesa v solati 

Cvetačna juha s 

korenjem,  

zelenjavna omaka s 

čičeriko,  

rženi svaljki,  

rdeča pesa v solati 

SREDA 
5. 4. 2023 

 
 

Mlečni zdrob, 

kakavov/cimetov 

posip, rozine 

Mešani rženi kruh iz 

krušne peči, šunka, 

hren,  

domač jabolčni juice 

 

Zelena solata (SŠSZ) 

Enolončnica s 

stročnicami brez 

mesa, mešani kruh, 

praženec,  

domač kompot 

 

Enolončnica s 

stročnicami brez 

mesa, mešani kruh, 

praženec,  

domač kompot 

 

ČETRTEK 
6. 4. 2023 

 

Turist kruh,  

trdo kuhano jajce,  

rdeča redkvica,  

lipov čaj 

Polnozrnati kruh, 

maslo, domači med, 

mleko, jabolko 

Bučna juha,  

puranji file,  

pražen krompir, 

zeljna solata s 

korenjem 

Bučna juha,  

popečen sir,  

pražen krompir, 

zeljna solata s 

korenjem 

PETEK 
7. 4. 2023 

 

Temna žemlja,  

čičerikin namaz, 

naribano korenje,  

žitna kava 

Orehova potica,  

čaj 

 

Špageti,  

riba v paradižnikovi 

omaki z baziliko,  

zelena solata,  

melona 

Špageti,  

riba v paradižnikovi 

omaki z baziliko,  

zelena solata,  

melona 
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! 


