
  JEDILNIK ZA TEDEN 

23. 1.–27. 1. 2023               

ŠOLA 

 MALICA KOSILO 

PONEDELJEK 

23. 1. 

polbeli kruh,  
Poli salama,  

sveža paprika,  
čaj, 

jabolko 

zelenjavna juha, 

polnjeni tortelini, 
zelenjavna omaka, 

 mešana solata,  
hruška 

 

hot dog štručka,  
eko-hrenovka,  

kečap,  
sadni čaj 

goveja juha,  

mesne kroglice v paradižnikovi omaki, 

pire krompir,  

zelena solata, 

jabolčni sok 

SREDA 

    25. 1. 

mlečni gres s posipom, 

mandarina 

prežganka, 

pečen piščančji file v  naravni omaki,  

kus kus z zelenjavo, 

 zelena solata, 

100 % jabolčni sok z vodo      

 

ČETRTEK 

26. 1. 

jogurt, 

črna žemlja, 

jabolko 

 

ribji file, 
riž, 

paradižnikova solata, 
sadje,  

100% pomarančni sok z vodo 

PETEK 

27. 1. 

 koruzni kruh,  

kisla smetana, 

korenček,   

bezgov čaj 

shema: hruške 

 

pasulj, 

 rižev narastek,  

črni kruh,  

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. 

 

JEDILNIK PO 

IZBORU 6.C 



 

ŽIVILO, JED ALERGENI 

23. 1. 

polbeli kruh pšenični gluten 

bela kava mleko 

zelenjavna juha pšenični gluten, sledi stebelne zelene 

polnjeni tortelini pšenični gluten, mleko, jajca 

zelenjavna omaka pšenični gluten, mleko 

polnozrnati kruh pšenični gluten 

 

24. 1. 

hot dog štručka pšenični gluten, lahko vsebuje sledi oreščkov 

goveja juha pšenični gluten, sledovi listne zelene, pšenični 

gluten 

mesne kroglice v paradižnikovi omaki pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

pire krompir mleko 

rženi kruh pšenični gluten, gluten rži 

 

25. 1. 

prežganka pšenični gluten, sledovi listne zelene 

mlečni gres mleko, pšenični gluten 

črni kruh pšenični gluten 

kus kus z zelenjavo pšenični gluten 

sirni namaz mleko 

 

26. 1. 

jogurt mleko 

črna žemlja pšenični gluten 

goveja juha pšenični gluten, sledovi listne zelene, pšenični 

gluten 

ribji file ribe 

polnozrnati kruh pšenični gluten 

 

27. 1. 

 

koruzni kruh pšenični gluten 

kisla smetana mleko 

pasulj pšenični gluten, sledi stebelne zelene 

črni kruh pšenični gluten 

rižev narastek mleko, jajca 

polnozrnati kruh pšenični gluten 

 

 


