
   
 

 
Legenda alergenov: 1- žito, ki vsebuje gluten, 2-raki, 3-jajca, 4-ribe, 5-arašidi, 6-soja, 7- mleko in ml. izdelki z laktozo, 8-oreščki( L-lešniki), 9- listna zelena, 10-gorčično seme, 11-sezamovo seme, 

12-žveplov dioksid, 13-volčji bob, 14-mehkužci 
 

– 
 

DAN ZAJTRK Vsebuje 
alergene KOSILO Vsebuje 

alergene MALICA Vsebuje 
alergene 

SRE 
1.12. 

Sadni kefir, žemljica, kaki 1,7 Boranja z mesom, polenta, banana 1,7 
Mešano sadje, kruh, medeni 

namaz 
1,7 

ČET 
2.12. 

Otroški čaj, rženi kruh, avokadov namaz, 
paprika, jabolko 

1,7 
*Ajdova juha z zelenjavo, praženec, 

mešani kompot 
1,7,3 Praženec, kompot 1,7,3 

PET 
3.12. 

BIO prosena kaša* na mleku s kakavom, 
mandarina 

1,7 
Lečina juha, ocvrt ribji file, krompirjeva 

solata 
1,7,3 Čaj, riba na kruhu, sadje 1,7,3 

PON 
6.12. 

Bezgov čaj, Miklavž, pomaranča 1,7,3 
Grahova kremna juha, makaronovo meso, 

endivija s krompirjem 
1 Čaj, kruh, rezina sira, sadje 1,7 

TOR 
7.12. 

Zeliščni čaj, kruh iz kmečke peči, ribji 
namaz, por 1,7 

Prežganka z jajcem, goveji golež, 
krompirjevi svaljki, kitajsko zelje 

1, 7,3 
Čokoladno mleko, makovka, 

sadje 
1,7 

Dodatno iz EU Šolske sheme: mandarina 

SRE 
8.12. 

Otroški čaj, ovseni kruh, piščančja prsa v 
ovitku, kisle kumarice 1 

Mineštra s testeninami, skutni štruklji, 
kompot 

1,7 Kompot, štrukelj 1,7 

Dodatno iz EU Šolske sheme: sveže mleko 

ČET 
9.12. 

Mlečni  riž, čokoladni posip, kivi 
1,7,12 

Kostna juha z *vlivanci, krompirjeva 
musaka, zelena solata 

1,7,3 Mešano sadje, kruh, pašteta 1,6 
Dodatno iz EU Šolske sheme: suho sadje 

PET 
10.12. 

Sadni čaj z medom, kruh stoletni, čičerikin 
namaz, kaki 

1,7 
Korenčkova juha, pečene piščančje krače, 

mlinci, zelena solata s koruzo 
1,7 Čaj, pečena krača na kruhu, 

sadje 
1 

  



   
 

 
Legenda alergenov: 1- žito, ki vsebuje gluten, 2-raki, 3-jajca, 4-ribe, 5-arašidi, 6-soja, 7- mleko in ml. izdelki z laktozo, 8-oreščki( L-lešniki), 9- listna zelena, 10-gorčično seme, 11-sezamovo seme, 
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DOBER TEK! 
Z modro barvo je označen brezmesni dan. 

V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico(*), je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. 

PON 
13.12. 

Kakav, makovka, suho sadje 
1,7,12 

Juha iz hokaido buče, rižota s telečjim 
mesom in zelenjavo, rdeča pesa 

1,7 
Čaj, marmelada, 

maslo, kruh, sadje 
1,7 

Dodatno iz EU Šolske sheme: mandarina 

TOR 
14.12. 

Planinski čaj, mesna zaseka, kisle kumare, 
jabolko 

1,7 
Kostna juha z rezanci, kremna špinača, pire 

krompir, pečen file lososa 
1,7 Sadna skuta, kruh, 

mandarina 1,7 

SRE 
15.12. Krompirjeva mlečna juha, kruh, pomaranča 1,7 

Porova juha, piščančji file po vrtnarsko, *kus 
kus, endivija s koruzo 

1,7 Čaj, piščančje meso 
na kruhu, sadje 

1 

ČET 
16.12. 

Bezgov čaj, pirin kruh, pisani namaz, kumarice, 
kaki 

1,7 
Bujta repa s svinjskim mesom, kruh, 

čokoladni puding s smetano 
1,7 Čaj, sirova štručka, 

sadje 
1,7 

PET 
17.12. 

Otroški čaj, rženi kruh, sir mozarella, pečena 
paprika, kivi 1,7 

Fižolova juha, marelični cmoki, mešani 
kompot 

1,7 Kompot, marelični 
cmok 

1,7 
Dodatno iz EU Šolske sheme: sveže mleko 

PON 
20.12. 

BIO pšenični zdrob* na mleku s kakavom, 
hruška 

1,7 
Goveja juha s kašico, kuhana govedina, 

krompirjeva omaka, pomaranča 
1,7 Čaj, kruh, piščančje 

prsi, sadje 
1 

TOR 
21.12. 

Sadni čaj, Lotmerški kruh, tunin namaz, por, 
mandarina 

1,7 
Piščančja obara, biskvit z jagodnim prelivom, 

sok 
1,7,3 Sok, biskvit s sadjem 1,7,3 

SRE 
22.12. 

Navadni jogurt, koruzni kosmiči, banana 
1,7 

Cvetačna juha, svinjska pečenka, BIO ajdova 
kaša, zelje v solati 

1,7 Mandarina, kruh, 
topljeni sir 

1,7 
Dodatno iz EU Šolske sheme: jogurt 

ČET 
23.12. 

Planinski čaj, kruh stoletni, jajčni namaz, 
paprika 

1,7,3 
Minijon juha, ribje pogačice, pire krompir, 

zelena solata 
1,7,3 

Kruh, ribja pogačica, 
sadje 

1,7,3 

PET 
24.12. Sok, šolski hamburger, jabolko 1,7 

Koruzna juha, testenine z 
makovim/lešnikovim posipom, sok 

1,7 Čokoladno mleko, 
mlečni rogljič 

1,7 


