
OŠ Podbočje   

       

 
 

           

DATUM 

 
MALICA KOSILO 

POPOLDANSKA MALICA 

 

Ponedeljek, 

14. 9. 2020 

 

Pletenica (vsebuje alergene: gluten), bela kava, 

banana, čaj/voda   

Ohrovtova juha (vsebuje alergene: gluten, zelena), 

pečene ribe, krompir v kosih s peteršiljem, 

kumarice v solati, čaj/voda 

Zelenjavna salama, 

kajzarica (vsebuje alergene: 

gluten), čaj 

 

Torek, 

15. 9. 2020 

 

Piščančja prsa, koruzni kruh (vsebuje alergene: 

gluten), rdeč korenček, slive, čaj/voda  

Močnikova juha (vsebuje alergene: gluten, jajca, 

zelena), piščančje meso z zelenjavo v omaki 

(vsebuje alergene: gluten), pirini polnozrnati 

široki rezanci  (vsebuje alergene: gluten, jajca), 

čaj/voda  

Mozzarela, črn kruh 

(vsebuje alergene: gluten), čaj 

 

Sreda, 

16. 9. 2020 

 

 

Alpski sir (vsebuje alergene: laktoza), polbel kruh, 

(vsebuje alergene: gluten), češnjev paradižnik, 

breskev, čaj/voda 

Kolerabna juha (vsebuje alergene: gluten, zelena), 

musaka iz mletega mesa (vsebuje alergene: jajca, 

laktoza), zelje v solati z rdečim korenčkom, 

čaj/voda 

 

Polnozrnat rogljiček 
(vsebuje alergene: gluten, 

laktoza), čokoladno mleko 

(vsebuje alergene: laktoza), čaj 

 

Četrtek, 

17. 9. 2020 

 

 

Prosena kaša na mleku s čokoladnim posipom 

(vsebuje alergene: gluten, laktoza, oreščki), jabolka*, 

čaj/voda  

Porova juha (vsebuje alergene: gluten, zelena), 

svinjska pečenka, mlinci (vsebuje alergene: gluten, 

jajca), zelena solata, čaj/voda 

Pašteta Argeta, 

polnorznat kruh (vsebuje 

alergene: gluten), čaj 

 

Petek, 

18. 9. 2020 

 

Tunin namaz (vsebuje alergene: laktoza, riba), graham 

kruh (vsebuje alergene: gluten), hruška, čaj/voda   

Krompirjev golaž (vsebuje alergene: gluten, zelena), 

domač puding (vsebuje alergene: laktoza), 

polnozrnat kruh (vsebuje alergene: gluten), 

čaj/voda 

Bio jogurt (vsebuje alergene: 

laktoza), manj slan kruh 

(vsebuje alergene: gluten), čaj 

 
Solate začinjene z vinskim kisom vsebujejo alergen SO2. 

Zaradi možnih navzkrižnih kontaminacij kruh poleg glutena lahko vsebuje mleko, jajca, sojo oz. njihove derivate ter sezamovo seme. 
 
Ekološko živilo  je označeno z * (Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije.) 
Živila lokalnega dobavitelja so označena krepko. 
Kuhinja si v primeru nedobavljenih živil pridržuje pravico do sprememb jedilnika. Jedilnik se lahko spremeni tudi glede na dejavnost, ki potekajo na šoli/vrtcu. 
 


