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                                       29. 5. 2023 – 2. 6. 2023 
 

DAN V TEDNU DOPOLDANSKA MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

PONEDELJEK 
Ržena bombetka s sezamom (G, Se), 
tunina solata (Ri), domača limonada 

Kostna juha z zakuho (G, J), puranji ragu, 
pečen mlad krompir, zelena solata z 
redkvico 

Koruni vaflji, čokoladno mleko 
(L) 

TOREK 
ŠSSZ - jagode 

Kosmičev vrtiljak s suhim sadjem (G, 
O), jogurt (L), marelica 

Korenčkova juha (G, J), špageti karbonara 
(G, J, L), zelena solata z rukolo 

Slanik (G), sadni čaj 

SREDA 
Ovsena žemlja (G), mortadela, 
paradižnik, rdeča paprika, kumare, 
zeliščni čaj 

Paradižnikova juha z zakuho (G, J), pečene 
piščančje kračke, kuskus z zelenjavo (G), 
zeljna solata s čičeriko 

Pinca (G, J, L), sadje 

ČETRTEK 
Pirin kruh (G), medeni namaz (L), 
jabolko, mleko (L) 

Pašta fižol (G), kruh (G), jabolčna pita (G, J, 
L), kompot 

Rženi crispy kruhki (G), *bio 
mlečni sadni napitek (L) 

PETEK 
*Bio štručka s semeni (G, Se), sir brez 
laktoze, paprika, paradižnik, sadni čaj 

Brokolijeva juha, pire krompir (L), dušeno 
sladko zelje, sojin polpet (G, J, L, Ž) 

Grisini (G), 100 % sadni sok 

 

• V primeru, da živil ni na tržišču ali niso pravočasno dostavljena, si  pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.     

• Vsem na šoli je celo dopoldne na razpolago tudi sveže sadje, kruh ter voda iz vodnega bara, v zimskem času tudi topel čaj. 
 

LEGENDA: snovi ali proizvodi, ki povzročajo alergijo ali preobčutljivost: 
G.  Žita, ki vsebujejo gluten, R.  Raki in proizvodi iz rakov, J.  Jajca in proizvodi iz jajc, Ri.  Ribe in proizvodi iz rib,  A.  Arašid (kikiriki) in proizvodi iz arašidov, S.  Zrnje soje in 
proizvodi iz soje, L.  Mleko in mlečni izdelki (vsebujejo laktozo),  O.  Oreški, Z.  Listna zelena in proizvodi iz nje, Go.  Gorčično seme ali proizvodi iz njega, Se.  Sezamovo seme ali 
proizvodi iz njega, Ž.  Žveplov dioksid ali sulfiti v koncentraciji (več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO2), B.  Volčji bob in proizvodi iz njega, M.  Mehkužci in proizvodi iz 
njih. 
* ekološko živilo 
 

 DOBER TEK! Karin Starc, 
  organizatorica šolske prehrane 


