
Vrtec pri OŠ Podbočje  

     

 
 

           

 

Ponedeljek, 

26. 7. 2021 

 

Cvrtje (vsebuje alergene: jajca), črn kruh (vsebuje 

alergene: gluten-pšenica), korenček, čaj/voda  

Mešano sveže 

sadje in napitek 

 

Goveja juha z zakuho (vsebuje alergene: gluten-

pšenica, jajca), naravni svinjski zrezek s 

korenjem (vsebuje alergene: gluten-pšenica), široki 

rezanci (vsebuje alergene: gluten-pšenica, jajca), 

zelena solata, čaj/voda 

Mešano sveže 

sadje, kruh 
(vsebuje alergene: 

gluten), čaj/voda 

 

Torek, 

27. 7. 2021 

 

Zelenjavni namaz (vsebuje alergene: laktoza), 

polnozrnat kruh, češnjev paradižnik, čaj/voda 

Mešano sveže 

sadje in napitek 

(eko hruške) 

Zelenjavna juha (vsebuje alergene: gluten-pšenica), 

pečen piščanec, rizi bizi (vsebuje alergene: 

mehkužci), kumarice v solati, čaj/voda 

Mešano sveže 

sadje, kruh 
(vsebuje alergene: 

gluten), čaj/voda 

 

Sreda, 

28. 7. 2021 

 

Piščančja hrenovka, hot dog štručka (vsebuje 

alergene: gluten-pšenica), kečap (vsebuje alergene: 

zelena), čaj/voda  

Mešano sveže 

sadje in napitek 

Močnikova juha (vsebuje alergene: gluten-pšenica, 

jajca), mesne kroglice v paradižnikovi omaki 

štručka (vsebuje alergene: jajca), pire krompir 

(vsebuje alergene: laktoza), radič v solati, 

čaj/voda 

Mešano sveže 

sadje, kruh 
(vsebuje alergene: 

gluten), čaj/voda 

 

Četrtek, 

29. 7. 2021 

 

 

Sadni jogurt (vsebuje alergene: laktoza), črna 

kajzarica (vsebuje alergen: gluten-pšenica), čaj/voda  

Mešano sveže 

sadje in napitek 

(eko jabolka) 

Krompirjev golaž (vsebuje alergene: gluten-

pšenica), pecivo z domačo skuto (vsebuje 

alergene: gluten-pšenica, jajca, laktoza), ovsen kruh 

(vsebuje alergene: gluten-pšenica), čaj/voda 

Mešano sveže 

sadje, kruh 
(vsebuje alergene: 

gluten), čaj/voda 

 

Petek, 

30. 7. 2021 

 

Namaz Rio Mare Pate štručka (vsebuje alergene: 

riba), maslen kruh (vsebuje alergene: gluten-pšenica), 

sveža paprika, čaj/voda 

Mešano sveže 

sadje in napitek 
Fižolova juha (vsebuje alergene: gluten-pšenica, 

jajca), mesna lasanja  (vsebuje alergene: gluten-

pšenica, jajca, laktoza), zelje v solati, sladoled 

(vsebuje alergene: laktoza), čaj/voda 

Mešano sveže 

sadje, kruh 
(vsebuje alergene: 

gluten), čaj/voda 

 
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. 


