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PONEDELJEK 

19. 4. 

mlečni riž s posipom, 
jabolko 

 

zelenjavna juha, 
svinjska pečenka v naravni omaki, 

kuskus, 
kuhan brokoli, 

zelena solata s koruzo   

TOREK 

20. 4. 

navadni jogurt, 
makovka, 

sadje 
shema: češnjev paradižnik 

bograč, 
polbeli kruh, 

pecivo (marmorni kolač), 
100% jabolčni sok z vodo 

SREDA 

21. 4. 

 
ovseni kosmiči s suhim sadjem, 

kefir, 
jabolko 

 

losos na žaru, 
krompirjeva solata s čičeriko, 
 100% pomarančni sok z vodo 

ČETRTEK 

22. 4. 

ajdov kruh z orehi, 
trikotni sir, 
zeliščni čaj 

shema: mleko 

goveja juha z zakuho, 
testenine carbonara, 
paradižnikova solata 

 

PETEK 

23. 4. 

 
temna kajzerica, 

kuhan pršut, 
kisla paprika, 

sadni čaj 

shema: jabolko 

zelenjavna juha, 
piščančja rižota z zelenjavo, 

zeljnata solata, 
puding, 

100 % pomarančni sok z vodo 
 

Šolska kuhinja si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

(Učenci imajo na voljo vodo za žejo.) 

D O B E R    T E K !   

Alergeni so napisani ob jedilniku v vrtcu in šoli 

 



ŽIVILO, JED ALERGENI 

19.  4. 

mlečni riž s posipom mleko 

zelenjavna juha pšenični gluten, sledi stebelne zelene 

svinjska pečenka v naravni omaki pšenični gluten 

kuskus pšenični gluten 

črni kruh pšenični gluten 

kisla smetana mleko 

 

20.  4.  

navadni jogurt mleko 

makovka pšenični gluten 

bograč pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

polbeli kruh pšenični gluten 

pecivo (marmorni kolač) pšenični gluten, jajca, mleko 

polnozrnati grisini pšenični gluten 

 

21.  4. 

ovseni kosmiči s suhim sadjem pšenični gluten, oreščki, lahko vsebuje sledi 

žveplovega dioksida 

kefir mleko 

goveja juha z zakuho pšenični gluten, sledi stebelne zelene 

losos na žaru ribe 

polbeli kruh pšenični gluten 

 

22. 4. 

ajdov kruh z orehi pšenični gluten, oreščki 

trikotni sir mleko 

goveja juha z zakuho pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

testenine carbonara pšenični gluten, jajce, mleko, ribe 

 

23. 4. 

temna kajzerica pšenični gluten 

zelenjavna juha pšenični gluten 

puding mleko 

kruh pšenični gluten 

 


