
OŠ Podbočje   

       

 
 

           

DATUM 

 
MALICA KOSILO 

POPOLDANSKA MALICA 

 

Ponedeljek, 

22. 2. 2021 

 

Topljeni sir (vsebuje alergene: laktoza), masleni kruh 

(vsebuje alergene: gluten), kisla paprika, hruška, 

čaj/voda + šolska shema: *rdeč korenček 

Korenčkova juha s kus kusom (vsebuje alergene: 

gluten), krompirjeva musaka z mletim mesom 

(vsebuje alergene: gluten, jajca, laktoza), kitajsko 

zelje in čičeriko (vsebuje alergene: gluten), 

čaj/voda 

Sadna skuta (vsebuje 

alergene: laktoza), čaj 

 

Torek, 

23. 2. 2021 

 

Piščančja hrenovka, hot dog štručka (vsebuje 

alergene: gluten), ketchap (vsebuje alergene: zelena), 

mandarina, čaj/voda + šolska shema: *jabolka 

Porova kremna juha (vsebuje alergene: gluten, 

laktoza), piščančji zrezki v čebulni omaki 

(vsebuje alergene: gluten, laktoza), tri žita z 

zelenjavo, rdeča pesa v solati, čaj/voda 

Ajdov kruh s suho salamo 

(vsebuje alergene: gluten), čaj 

 

Sreda, 

24. 2. 2021 

 

 

Pletenica (vsebuje alergene: gluten, laktoza), bela kava 

(vsebuje alergene: laktoza), mandarina, čaj/voda 

Jota iz kislega zelja  (vsebuje alergene: gluten, 

zelena, jajca), sadna rezina (vsebuje alergene: 

laktoza, gluten, jajca), domač sok/čaj/voda 

Grški sadni jogurt (vsebuje 

alergene: laktoza), kajzarica 

(vsebuje alergene: gluten), čaj 

 

Četrtek, 

25. 2. 2021 

 

 

Maslo (vsebuje alergene: laktoza), marmelada, pisan 

kruh (vsebuje alergene: laktoza, gluten, jajca)  jabolka, 

čaj/voda 

Cvetačna juha (vsebuje alergene: gluten), pečen 

piščanec, mlinci (vsebuje alergene: gluten, jajca), 

fižolova solata, čaj/voda 

Sirova štručka (vsebuje 

alergene: gluten, laktoza), 

mleko (vsebuje alergene: 

laktoza), čaj 

 

Petek, 

26. 2. 2021 

 

Mlečni riž s čokoladnim posipom (vsebuje alergene: 

gluten, laktoza), banana, čaj/voda + šolska shema: 

*mleko   

Prežganka (vsebuje alergene: gluten, jajca), 

špageti v paradižnikovi omaki in tuno (vsebuje 

alergene: gluten, jajca. riba), zelena solata s 

fižolom, kompot, čaj/voda 

Čokoladni namaz (vsebuje 

alergene: laktoza, oreščki), črn 

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. 
 


