
 

 

 

 MALICA KOSILO 

PONEDELJEK 

5. 12. 

mlečni parkelj, 

bela kava, 

mandarine, 
shema: suho sadje 

 
porova juha, 

sirovi tortelini z zelenjavno omako, 
zelje 

TOREK 

6. 12. 

mlečni gres s posipom, 

banana, 

(6. – 9. r: grisini) 

segedin golaž,   
kruhov cmok,  
 pomaranča 

SREDA 

7. 12. 

pirin kruh, 
sir, 

sveža rdeča paprika, 
bezgov čaj 

 
goveja juha z rezanci, 

puranji zrezek v omaki, 
sirovi štruklji, 
zelena solata 

ČETRTEK 

8. 12. 

hot dog štručka, 
hrenovka, 

senf, 
čaj 

goveja juha z vlivanci, 
mesna štruca,  

omaka z grahom, 
 valvice,  

rdeča pesa v solati,  
sadna solata s smetano 

PETEK 

9. 12. 

polbeli kruh, 

maslo, 

med, 

mleko, 

jabolko 

kuhan krompir, 
pečeni sir na žaru, 

zelenjava na drobtinicah, 
zelena solata 

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  

 

 

 

 

JEDILNIK ZA TEDEN 
5. 12.–9. 12. 2022 

ŠOLA 



 

ŽIVILO, JED ALERGENI 

5. 12. 

mlečni parkelj mleko, pšenični gluten 

bela kava mleko 

suho sadje in oreščki oreščki, lahko vsebuje sledi žveplovega dioksida 

porova juha pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

sirovi tortelini pšenični gluten, jajca, mleko 

polnozrnati kruh pšenični gluten 

 

6. 12. 

mlečni gres mleko, pšenični gluten 

segedin golaž pšenični gluten 

kruhov cmok pšenični gluten, jajca 

črni kruh pšenični gluten 

kisla smetana mleko 

 

7.12. 

pirin kruh pšenični gluten 

sir mleko 

goveja juha z rezanci pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

sirovi štruklji pšenični gluten, mleko, jajca 

sadno-žitna ploščica pšenični gluten, mleko, oreščki 

polnozrnati krekerji pšenični gluten 

 

8. 12. 

črni kruh pšenični gluten 

goveja juha z vlivanci pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

mesna štruca z grahovo omako pšenični gluten 

valvice pšenični gluten, jajca 

sadna solata s smetano mleko 

  

9. 12. 

polbeli kruh pšenični gluten 

maslo mleko 

med med 

mleko mleko 

pečeni sir na žaru mleko 

zelenjava na drobtinicah pšenični gluten, mleko 

 

 


