
JEDILNIK (šola) 
2. 12. – 6. 12. 2019 

 MALICA KOSILO 

PONEDELJEK 
2. 12. 

Sirovka (gluten-pšenica, mleko, jajca), bela 
kava (mleko, oreščki, soja), sadje 

Fižolovka s polžki (gluten-pšenica, jajca), 
carski praženec (gluten-pšenica, mleko, 
jajca) 

TOREK 
3. 12. 

Hot dog (gluten-pšenica, mleko, jajca), ajvar, 
čaj z limono 

Zelenjavna juha, njoki s sirovo omako 
(gluten-pšenica, mleko, jajca), solata iz 
rdeče pese 

SREDA 
4. 12. 

Mlečni gres (gluten-pšenica, mleko), kakav Segedin, mlinci z orehi (gluten-pšenica, 
mleko, jajca) 
 

ČETRTEK 
5. 12. 

Koruzna žemlja (gluten-pšenica, mleko, 
jajca), šunka, vložena zelenjava po izbiri, 
nesladkan čaj 

Brokolijeva juha s korenjem, puranji zrezki v 
grahovi omaki, pire krompir (mleko, jajca) 
paradižnikova solata 

PETEK 
6. 12. 

Parkelj (gluten-pšenica, mleko, jajca), sadni 
pinjenec (mleko) 

Cvetačna juha z jajčnimi vlivanci (gluten-
pšenica, jajca), testenine z milansko omako 
(gluten-pšenica, jajca), zeljnata solata s 
koruzo in fižolom 

Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost. Na jedilniku so označeni odebeljeno. 
VSE VRSTE KRUHA VSEBUJEJO GLUTEN. 
JUHE IN ENOLONČNICE LAHKO VSEBUJEJO MANJŠE KOLIČINE ZELENE. 
Ob vseh obrokih nudimo nesladkan čaj ali vodo. 
Iz objektivnih razlogov s možne spremembe jedilnika. 

 



JEDILNIK (šola) 
9. 12. – 13. 12. 2019 

 MALICA KOSILO 

PONEDELJEK 
9. 12. 

Pečen pršut, graham žemlja (gluten-pšenica, 
mleko, jajca), sveža paprika, nesladkan čaj 

Pasulj, klobasa 

TOREK 
10. 12. 

Jajčni namaz (mleko, jajca), ržen kruh 
(gluten-rž, mleko, jajca), korenje, čaj z 
medom in limono 

Goveja juha s kroglicami (gluten-pšenica, 
jajca), krompirjeva musaka s kislim zeljem 
(mleko, jajca), radič s fižolom 

SREDA 
11. 12. 

Orehov štrukelj (gluten-pšenica, oreščki, 
mleko, jajca), mleko, sadje 

Grahova juha (mleko), zdrobovi njoki s 
pečeno zelenjavo (gluten-pšenica, jajca), 
zelena solata s čičeriko, jogurtov preliv 
(mleko) 

ČETRTEK 
12. 12. 

Ribji namaz z avokadom (ribe-tuna, mleko), 
ovsen kruh (gluten-pšenica, oves, mleko, 
jajca), kisle kumarice, nesladkan čaj 

Kisla repa, ajdovi žganci 

PETEK 
13. 12. 

Makovka (gluten-pšenica, mleko, jajca), 
sadni kefir (mleko), sadje 

Ribja juha z rižem in zelenjavo (ribe), cmoki s 
sadnim nadevom (gluten-pšenica, mleko, 
jajca) 

Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost. Na jedilniku so označeni odebeljeno. 
VSE VRSTE KRUHA VSEBUJEJO GLUTEN. 
JUHE IN ENOLONČNICE LAHKO VSEBUJEJO MANJŠE KOLIČINE ZELENE. 
Ob vseh obrokih nudimo nesladkan čaj ali vodo. 
Iz objektivnih razlogov s možne spremembe jedilnika. 

 


