
JEDILNIK ZA TEDEN 

26. 9.–30. 9. 2022 

ŠOLA 

 MALICA KOSILO 

PONEDELJEK 

26. 9. 

francoski rogljiček, 
bela kava, 

sadje 

bučkina kremna juha, 
svaljki s haše omako, 
paradižnikova solata 

 

TOREK 

27. 9. 
 

mlečna ovsena kaša s posipom, 

(6.-9. razred: mala štručka) 

banana 

goveji golaž, 
polenta, 

zelena solata s fižolom, 
100% jabolčni sok 

 

SREDA 

 28. 9. 

črna žemlja, 
Poli salama, 

kisle kumarice, 
bezgov čaj 

 
shema: mleko 

 

              
jota z repo in suhim mesom, 

polnozrnati kruh, 
marmeladni butelj 

ČETRTEK 

29. 10.  

polnozrnati kruh, 
maslo, 
jajce, 

sveža paprika, 
sveže mleko  

zdrobova juha, 
testenine v bučno-smetanovi omaki, 

rdeča pesa 

 

PETEK 

30. 9. 

koruzni kosmiči, 
sveže mleko, 

(6.-9. razred: žemljica) 
 

vrtnarska juha, 
sojin polpet, 
pire krompir, 

špinača, 
zelnata solata 

Šolska kuhinja si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

(Otroci imajo na voljo vodo za žejo.) 

D O B E R    T E K !  

Alergeni so napisani ob jedilniku v vrtcu in šoli.  

 



 

 

ŽIVILO, JED ALERGENI 

26. 9. 

francoski rogljiček pšenični gluten, mleko 

bela kava mleko 

bučkina kremna juha pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene, mleko 

svaljki s haše omako pšenični gluten, jajce 

polnozrnati grisini pšenični gluten 

 

27. 9.  

mlečna ovsena kaša s posipom pšenični gluten, mleko 

polnozrnati kruh pšenični gluten 

goveja juha z zakuho pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

goveji golaž pšenični gluten 

 

28. 9. 

črna žemlja pšenični gluten 

jota z repo pšenični gluten 

polnozrnati kruh pšenični gluten 

marmeladni butelj pšenični gluten, mleko, jajca 

navadni jogurt mleko 

kisla smetana mleko 

 

29. 9. 

polnozrnati kruh pšenični gluten 

jajce jajca 

sirovi tortelini v bučno-smetanovi omaki pšenični gluten, jajce, mleko 

črni kruh pšenični gluten 

bio suho sadje in oreščki lahko vsebuje sledi žveplovega dioksida 

 

30. 9. 

koruzni kosmiči pšenični gluten 

mleko mleko 

žemljica pšenični gluten 

vrtnarska juha pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

sojin polpet pšenični gluten, soja, jajca 

pire krompir mleko 

kremna špinača mleko 

kruh pšenični gluten 

 


