
 

 

 

 MALICA KOSILO DRUGA MALICA 
Pon 
24. okt 

Sirova štručka (1,6,7, lahko sledi 11), 
kakav (6,7), jabolko 

Jota (1,9),  ovseni kruh (1, v sledeh: 6,7), jagodni/marelični 
cmok z malo sladkanimi drobtinami (1,3,7,12, lahko sledi 6, in 
8-a,b,c,11), jabolčni kompot 

  Sezamova pletenica (1,11), jabolčni  
kompot 

Torek,  
25. okt 

Pirin kruh (1-a,b,7, lahko sledi 6,11),  
piščančje prsi v ovitku, sveža paprika, por, 
sadni čaj z limono   ***ŠSH - jabolko 

Bučna kremna juha (1,7,9), pečena svinjska ribica, ajdova 
kaša**, zelena solata s fižolom (12) 

Ovseni kruh (1), lešnikov čokoladni namaz 
(6,7,8-c), mleko (7), sadje 

Sreda,  
26. okt 

Žitne kroglice (1,6), mleko (7), banana 
 
 

Grahova juha s korenčkom in ribano kašico (1,3), dušeni trakci 
piščančjih prsi z zelenjavo in polžki (1,3), zelena solata (12) 

Graham kruh (1,6, v sledeh: 3,7,8,11),  
Argeta pašteta (6,7,lahko vsebuje sledi 3), 
sadje 

Čet,  
27. okt 

Makaronovo meso (1,3,9), rdeča pesa 

 

Kokošja juha z rezanci (1,3,9), puranje prsi v gobovi omaki 
(1,7), kus-kus (1), kitajsko zelje v solati (12) 

 

Stoletni kruh (1, 6, 11, v sledeh: 3, 7, 8), 
trikotni topljeni sir (3,7), zelenjava, čaj 

Petek,  
28. okt 

Bela žitna kava (1,7), orehova potička 
(1,3,6,7,8-a, lahko sledi, 11), mandarina 

Milijon juha (1,9), svedrčki s tunino v omaki (1,3,4,7), zelena 
solata z lečo (12), sadni biskvit (1,3,7) 
 

Maščobni kruh z rozinami (1,6,  v sledeh: 
7,11), mešano sadje 

    

Jedilnik 24. – 28. oktober 2022 
 

Ravnatelj 
Branko Meznarič 

V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil za pripravo jedi, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. 
Jedilnik sestavile: Renata Bajzek, Darja Makoter, Mateja Belcl in Darja Pavliček 

*lokalno pridelano živilo 
**ekološko živilo 
***dodatno »Šolska shema« Evropske unije s podporo EU« 

( ) Pri vsaki jedi so v oklepaju številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost.  

Tabela alergenov se nahaja na oglasni deski pri jedilniku. 

 
 

 

 

 

 
1 žita, ki vsebujejo gluten; 1a-pšenica, 1b-rž, 1c-ječmen, 1d-oves, 1e-pira, 1f-kamut, 
8 oreški; 8a-oreh, 8b-mandlji, 8c-lešniki 

 

Krompirjeve počitnice 
se bližajo! 

 


