
 

JEDILNIK ZA TEDEN 

17. 1. – 21. 1. 2022 

ŠOLA 
 MALICA KOSILO 

PONEDELJEK 

17. 1.  

ajdov kruh, 

 maslo, marmelada,  

hruška, 

planinski čaj  

bučna juha,  

polnozrnati široki rezanci,  

mesni paprikaš po domače,  

rdeča pesa, 

pomaranča  

TOREK 

18. 1. 

koruzni kosmiči,  

eko mleko,  

jabolko   

 

brokolijeva juha, 

svinjski zrezek v omaki, 

ajdova kaša, 

zelena solata z radičem, 

mandarina 

SREDA 

    19. 1. 

polnozrnata štručka,  
zelenjavno-mesni namaz, 

češnjev paradižnik, 
 sadni čaj 

kostna juha z zakuho,  

mesno zelenjavna rižota,  

zelena solata s koruzo,  

kaki, 

100 % jabolčni sok z vodo 

 

ČETRTEK 

20. 1.  

črni kruh,  
tunin namaz, 
sveža paprika, 

 zeliščni čaj 
                     

boranja s svinjskim mesom, 

 krompir v kosih,  

zeljnata solata s fižolom,  

hruška 

100 % jabolčni sok z vodo 

PETEK 

21. 1. 

ajdovi žganci, 

 mleko, 

6r. – 9r. mala mlečna štručka 

hruška  

zelenjavna juha, 

svaljki,  

smetanova omaka z bučkami, 

rdeča pesa 

 

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 

17. 1. 

ajdov kruh pšenični gluten 

maslo mleko 

bučna juha pšenični gluten, sledovi listne zelene 

polnozrnati široki rezanci pšenični gluten, jajca 

polnozrnati kruh pšenični gluten 

 

18. 1. 

koruzni kosmiči pšenični gluten 

eko mleko mleko 

brokolijeva juha pšenični gluten, sledovi listne zelene 

kuskus pšenični gluten 

rženi kruh pšenični gluten, gluten rži 

tekoči jogurt mleko 

 

19. 1. 

polnozrnata štručka pšenični gluten, lahko vsebuje sledi oreščkov 

zelenjavno-mesni namaz jajca, gorčično seme, mleko 

kostna juha z zakuho pšenični gluten, sledi stebelne zelene 

polnozrnati kruh pšenični gluten 

 

20. 1. 

črni kruh pšenični gluten 

tunin namaz mleko, ribe 

boranja s svinjskim mesom pšenični gluten, sledovi listne zelene 

črni kruh pšenični gluten 

skutka mleko 

 

21. 1. 

ajdovi žganci pšenični gluten 

mleko mleko 

zelenjavna juha pšenični gluten 

svaljki pšenični gluten, jajca 

smetanova omaka z bučkami mleko 

polnozrnati rogljič pšenični gluten, lahko vsebuje sledi oreščkov in 

soje 

 

 

 


