
         JEDILNIK ZA TEDEN          

       27. 3. –  31. 3. 2023        

                                ŠOLA  

 MALICA KOSILO 

PONEDELJEK  

27. 3. 

polnozrnati kruh, 
tunina, 

sveža paprika, 
sadni čaj 

korenčkova  juha, 
kuskus z zelenjavo, 
zelenjavna omaka, 

sojini polpeti, 
rdeča pesa 

TOREK 

28. 3. 

koruzna bombeta, 
kuhan pršut, 

sir, 
češnjev paradižnik, 

bezgov čaj 

goveja juha z zakuho, 
testenine s haše omako, 

ribani sir, 
zelena solata, 

puding 

SREDA 

29. 3. 

 
polnozrnata bombeta, 

jajca, 
maslo, 
kakav 

goveja juha z zakuho, 
pleskavica, 

lepinja, 
paradižnik, paprika, 

ketchup, 
100% jabolčni sok 

ČETRTEK 

30. 3. 

koruzni kosmiči, mleko, 
banana, 

(6. – 9.r: mala pletenka) 

prežganka z jajcem, 
rižota z mesom, 

rdeča pesa, 
 

PETEK 

31. 3. 

 
sezamova bombeta, 

trikotni sirček, 
kisle kumarice, 

zeliščni čaj 
 

ričet, 
črni kruh, 

carski praženec, 
100% jabolčni 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. 

 

 

 

JEDILNIK 

PO IZBORU 

9.A 



 

ŽIVILO, JED ALERGENI 

27. 3. 

polnozrnati kruh pšenični gluten 

tunina ribe 

korenčkova juha pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

zelenjavna omaka pšenični gluten 

sojini polpeti soja, pšenični gluten 

kruh pšenični gluten 

28. 3. 

koruzna bombeta pšenični gluten 

sir mleko 

kuhan pršut svinjina 

zelenjavna juha pšenični gluten, sledi stebelne zelene 

makaroni s haše omako pšenični gluten, svinjina 

ribani sir mleko 

pasirana skuta mleko 

goveja juha z zakuho pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

 

29. 3.  

maslo mleko 

jajce jajca 

polnozrnata bombeta pšenični gluten 

kakav mleko 

grisini pšenčni gluten 

pečen ribji file ribe 

goveja juha z zakuho pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

 

30. 3. 

mleko mleko 

prežganka z jajcem pšenični gluten, sledi stebelne zelene, jajce 

krekerji                                                                              pšenični gluten 

 

                                                                                        31. 3. 

  

sezamova bombeta pšenični gluten, oreščki 

trikotni sirček mleko 

ričet  pšenični gluten, sledi stebelne zelene 

carski praženec mleko, jajca, pšenični gluten 

črni kruh pšenični gluten 

 


