
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

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

 MALICA KOSILO DRUGA MALICA 
Pon, 4. 

april 
Kornšpic (1-a,b,6 lahko v sledeh: 3,7,11), 
piščančje prsi v ovitku, rezina sira (7), 
sveža zelenjava, čaj 

Bujta repa z mesom in proseno kašo (1), graham kruh (1,6, v 
sledeh: 7,11), domača prleška gibanica (1,3,7), sok 
 

Graham kruh (1,6, v sledeh: 7,11), tuna 
pašteta  Argeta (4,6,7,9, lahko v sledeh 3),  
čaj, sadje 

Torek,  

5. april 
Mlečni riž s čokoladnim posipom (6,7), 
banana 
ŠS - jabolko*** 

Kostna juha z rezanci (1,3,9), piščančje krače po dunajsko (1,3, 
lahko sledi 6,7), pražen krompir s peteršiljem, zelena solata z 
bebi korenčkom (12) 

Rogljiček s šunko in sirom (1,6,7 v sledeh: 
3,8,11),  sok, sadje 

Sreda,  

6.  april 
Makaronovo meso (1,3,9), rdeča pesa v 
solati (12), sok  
 

Kokošja juha z ribano kašico (1,3,9), sirovi tortelini v smetanovi 
omaki z gobicami (1,3,7,9, lahko 6), gentile solata s koruzo (12) 

Koruzni kruh (1-a, lahko v sledeh: 6,7,11), 
maslo (7), marmelada (12), čaj, sadje  

Čet,  

7.  april 

 

SVETOVNI DAN ZDRAVJA  

Domači kmečki ženi kruh (1-a,b v sledeh: 
3,6,7,11), domače lokalno maslo (7), 
med, bela žitna kava (1,6,7) 

Goveja juha** z zdrobovimi žličniki (1,3,9), goveji trakci** v 
omaki (1,9), kmečki koruzni svaljki (1,3,12, lahko 6,7,8-
a,b,c,11), zeljna solata  s fižolom (12) 

Graham polnozrnati pšenični kruh (1,6 v 
sledeh: 7,11), piščančje prsi v ovitku, sir (7), 
kumara, čaj, sadje 

Petek,  

8.  april 

 

Stoletni kruh (1, 6, 11, v sledeh: 3, 7, 8), 
kokošja pašteta Argeta (6,7,lahko 
vsebuje sledi 3), kisla kumara, sok 

Kremna porova juha (1,7,9), lazanja z nadevom iz 
severnoafriškega čopovca (1,3,4,7,9), krhka zelena solata z 
lečo (12), sok 

Maščobna pletena štručka (1-a,6, v sledeh 
3,7,8,11), čokoladno mleko (1,6,7), sadje  
 

 

Jedilnik 4. – 8. april 2022 POŠ Cven 
 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

SVETOVNI DAN ZDRAVJA 
Če bo moč v telesu in v duši,  

bo tudi vse drugo. 


