
    

 

          

       

   

 MALICA KOSILO 

PONEDELJEK 

20. 9. 

polbeli kruh, 
skuta s sadjem, 

sadni čaj, 
sadje 

goveja juha z zvezdicami, 
rizi bizi, 

telečji zrezek v naravni omaki, 
rdeča pesa, 

100% jabolčni sok z vodo 

TOREK 

           21. 9. 

hot dog štručka, 
hrenovka, 
gorčica, 

sadnji čaj 

zelenjavna juha, 
pečen krompir, 

pleskavica, 
paradižnikova solata 

 
 

SREDA 

         22. 9. 

črni kruh, 
marmelada, 

maslo, 
mleko, 
sadje 

goveja juha z rezanci, 
polnozrnati kuskus z zelenjavo, 

file lososa, 
zeljnata solata 

 

ČETRTEK 

          23. 9. 

 
bio kamutov kruh s semeni, 

piščančja salama, 
smuti 

porova juha, 
štefani pečenka, 
praženi krompir, 

zelena solata 
100% pomarančni sok z vodo 

PETEK 

         24. 9.  

ovseni kosmiči (musli), 
mala mlečna štručka( 6.-9.r) 

bio mleko, 
sadje 

ješprenj s suhim mesom, 
črni kruh, 

marmorni kolač, 
domači kompot 

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 

ŠJEDILNIK ZA TEDEN 

20. 9. – 24. 9. 

ŠOLA 



 

ŽIVILO, JED ALERGENI 

20. 9.  

polbeli kruh pšenični gluten 

skuta s sadjem mleko 

goveja juha z zvezdicami pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

polnozrnati krekerji pšenični gluten 

 

                                                             21. 9. 

hot dog štručka pšenični gluten 

zelenjavna juha pšenični gluten, lahko vsebuje slede stebelne 

zelene 

sadno-žitna ploščica pšenični gluten, mleko, soja, žveplov dioksid in 

sulfidi (v sledeh)  

 

22. 9. 

črni kruh pšenični gluten, mleko 

mleko mleko 

maslo mleko 

goveja juha z rezanci pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

polnozrnati kuskus z zelenjavo pšenični gluten 

puding mleko 

 

                                                                23. 9. 

bio kamutov kruh s semeni pšenični gluten, oreščki 

porova juha pšenični gluten 

štefani pečenka jajca, svinjina  

navadni jogurt mleko 

 

                                                                                     24. 9. 

mlečna prosena kaša s čokoladno lešnikovim 

posipom 

pšenični gluten, mleko, oreščki 

ovseni kosmiči (musli) z mlekom pšenični gluten, mleko 

mala mlečna štručka pšenični gluten, mleko 

ješprenj s suhim mesom pšenični gluten, sledi stebelne zelene 

črni kruh pšenični gluten 

marmorni kolač pšenični gluten, jajca, mleko 

polnozrnati kruh pšenični gluten 

navadni jogurt mleko 



 


