
        

 
DATUM 

MALICA ( MENI 1 ) KOSILO ( MENI 2 ) POPOLDANSKA MALICA ( MENI 3 ) 

    

1. 2. 2018 hrenovka, žemljica, metin čaj kostna juha z metuljčki, ocvrt piščančji 
file, hladna francoska solata 

čokoladni mafin, metin čaj 

2. 2. 2018 zdrob z bio mleka, sadje Minjon juha, testenine s tuno, zelena 
solata 

Linolada, bel kruh, bio mleko 

    

5. 2. 2018 zaseka, rženi kruh, zelena paprika, 
kamilični čaj z limono 

kostna juha z rezanci, pečenice, pražen 
krompir, kislo zelje 

Leibnitz keksi, čokoladno mleko 

6. 2. 2018 koruzni kosmiči, bio mleko, sadje zelenjavna juha, piščančji paprikaš, široki 
rezanci, zelena solata 

čajna pašteta, mešani kruh, bio jabolčni 
sok 

7. 2. 2018 maslo, sir v kockah, ovseni kruh, šipkov 
čaj, shema šolskega sadja in zelenjave 

zelena paprika 

kisla juha s svinjskim mesom in 
krompirjem, carski praženec, mešani 

kompot 

sezamova štručka, toplo mleko 

    

12. 2. 2018 Aljaževa klobasa, kumarice, polbeli kruh, 
lipov čaj z limono 

mineštra s čičeriko in testeninami, 
marelični cmoki, cedevita 

navadni krosan, mleko  

13. 2. 2018 pustni krof, sadni čaj bujta repa s svinjskim mesom, črni kruh, 
čokoladni puding 

sadni krožnik 

14. 2. 2018 sladki srček, karamelno mleko, shema 
šolskega sadja in zelenjave kivi 

paradižnikova juha z ribano kašo, ribe po 
tržaško, riž z zelenjavo, zelena solata 

mlečna rezina, cedevita 

15. 2. 2018 maslo, tuna, prekmurski kruh, planinski 
čaj 

korenčkova juha, čufti v paradižnikovi 
omaki, pire krompir 

perec, mešani kompot 

16. 2. 2018 mlečni močnik z bio mleka, sadje kostna juha z vlivanci, svinjska pečenka, 
ajdova kaša, motovilec 

tunina ploščica, voda 

    

19. 2. 2018 Linolada, bel kruh, čaj divja češnja zelenjavna enolončnica s testeninami, 
skutni rezanci, jabolčni kompot 

zeliščni namaz, bel kruh, čaj divja češnja 

20. 2. 2018 hot dog, senf, sok kostna juha s krpicami, svinjski zrezek v 
naravni omaki, kus kus, mešana solata 

topljeni sir, polbeli kruh, sok 
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21. 2. 2018 piščančja pašteta, ajdov kruh, čaj 
hibiskus, shema šolskega sadja in 

zelenjave jabolko 

krompirjev golaž s hrenovko, ajdov kruh, 
vanilijev puding 

baby piškoti, jabolko 

23. 2. 2018 ocvrt kruh v jajcu, lipov čaj zelenjavna juha, sojini polpeti, riž rizi 
bizi, omaka iz rdeče paprike 

marmeladni rogljič, lipov čaj 

24. 2. 2018 čokolino, bio mleko, sadje špinačna juha s kroglicami, testenine z 
lososovo omako, rdeča pesa 

Poli salama, mešani kruh, voda 

    

Šola si pridružuje pravice za spremembo jedilnika. Na jedilniku so označene snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost. 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA – FINANČNA POMOČ EVROPSKE UNIJE ZA DODATNO PONUDBO SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE 

Organizatorica šolske prehrane: učiteljica Vesna Pintarič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBROK, KI 
VSEBUJE 
ALERGEN 

VSEBNOST SNOVI, KI POVZROČA ALERGIJO IN PREOBČUTLJIVOST 

žito, ki 
vsebuje 
gluten 

raki jajca ribe arašidi soja mleko, 
laktoza 

oreščki listna 
zelena 

gorčično 
seme 

sezamovo 
seme 

žveplov 
dioksid 

volčji 
bob 

mehkužci 

MALICA 1. 2. 
2018 

              

KOSILO   ×    ×        

POPOLDANSKA 
MALICA 

  ×            

MALICA 2. 2. 
2018 

      ×        

KOSILO    ×   ×        

POPOLDANSKA 
MALICA 

      ×        

               

MALICA 5. 2. 
2018 

              

KOSILO               

POPOLDANSKA 
MALICA 

      ×        

MALICA 6. 2. 
2018 

      ×        

KOSILO       ×        

POPOLDANSKA 
MALICA 

      ×        

MALICA 7. 2. 
2018 

      ×        

KOSILO   ×    ×        

POPOLDANSKA 
MALICA 

      ×        



               

MALICA 12. 2. 
2018 

              

KOSILO               

POPOLDANSKA 
MALICA 

      ×        

MALICA 13. 2. 
2018 

  ×            

KOSILO       ×        

POPOLDANSKA 
MALICA 

              

MALICA 14. 2. 
2018 

      ×        

KOSILO    ×           

POPOLDANSKA 
MALICA 

      ×        

MALICA 15. 2. 
2018 

   ×   ×        

KOSILO       ×        

POPOLDANSKA 
MALICA 

              

MALICA 16. 2. 
2018 

  ×    ×        

KOSILO               

POPOLDANSKA 
MALICA 

   ×   ×        

               

MALICA 19. 2. 
2018 

      ×        

KOSILO       ×        



POPOLDANSKA 
MALICA 

      ×        

MALICA 20. 2. 
2018 

              

KOSILO               

POPOLDANSKA 
MALICA 

      ×        

MALICA 21. 2. 
2018 

   ×           

KOSILO       ×        

POPOLDANSKA 
MALICA 

              

MALICA 22. 2. 
2018 

  ×            

KOSILO               

POPOLDANSKA 
MALICA 

              

MALICA 23. 2. 
2018 

      ×        

KOSILO    ×           

POPOLDANSKA 
MALICA 

              

               

*lahko vsebuje sledi alergena (alergen v sledeh) 

 


