
Vrtec pri OŠ Podbočje  

     

 
 

           

DATUM 

 
ZAJTRK 

DOPOLDANSKA 

MALICA 
KOSILO 

POPOLDANSKA 

MALICA 

 

Ponedeljek, 

13. 9. 2021 

 

Sirova štručka (vsebuje alergene: gluten-pšenica), 

benko (vsebuje alergene: laktoza, oreščki), čaj/voda 

Mešano sveže 

sadje in napitek 

Cvetačna juha (vsebuje alergene: gluten-pšenica), 

svinjski paprikaš (vsebuje alergene: gluten-pšenica, 

laktoza), kus kus (vsebuje alergene: gluten-pšenica), 

paradižnikova solata, čaj/voda 

Mešano sveže 

sadje, kruh 
(vsebuje alergene: 

gluten), čaj/voda 

 

Torek, 

14. 9. 2021 

 

Kuhan pršut, črn kruh (vsebuje alergene: gluten-

pšenica), mini paradižnik, čaj/voda  

Mešano sveže 

sadje in napitek 

Kostna juha  z rezanci (vsebuje alergene: gluten-

pšenica, jajca), pečeno puranje meso,  (vsebuje 

alergene: gluten-pšenica), pečen krompir, zelena 

solata, čaj/voda 

Mešano sveže 

sadje, kruh 
(vsebuje alergene: 

gluten), čaj/voda 

 

Sreda, 

15. 9. 2021 

 

 

Domač med, maslo (vsebuje alergene: laktoza),  

polnozrnat kruh (vsebuje alergene: gluten-pšenica), 

čaj/voda 

Skupina Bibe: sirni namaz 

Mešano sveže 

sadje in napitek 
Fižolova enolončnica (vsebuje alergene: gluten-

penica), pudingovo pecivo (vsebuje alergene: 

laktoza, gluten-pšenica, jajca), pisan kruh (vsebuje 

alergene: gluten-pšenica), čaj/voda  

Mešano sveže 

sadje, kruh 
(vsebuje alergene: 

gluten), čaj/voda 

 

Četrtek, 

16. 9. 2021 

 

 

Mlečni riž s čokoladnim posipom (vsebuje alergene: 

laktoza, oreščki), ajdov kruh, čaj/voda  

Mešano sveže 

sadje in napitek 

Bučna kremna juha (vsebuje alergene: gluten-

pšenica, laktoza), goveji zrezki v gorčični omaki 

(vsebuje alergene: gluten-pšenica, laktoza), kruhovi 

cmoki (vsebuje alergene: gluten-pšenica, jajca, 

laktoza), radič v solati, čaj/voda 

Mešano sveže 

sadje, kruh 
(vsebuje alergene: 

gluten), čaj/voda 

 

Petek, 

17. 9. 2021 

 

Ribji namaz (vsebuje alergene: laktoza, riba), koruzni 

kruh (vsebuje alergene: gluten-pšenica), sveža paprika, 

čaj/voda   

Mešano sveže 

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

zelena), piščančja rižota, zelje v solati, 

čaj/voda 

Mešano sveže 

sadje, kruh 
(vsebuje alergene: 

gluten), čaj/voda 

 

Solate začinjene z vinskim kisom vsebujejo alergen SO2.            DOBER TEK! 

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. 
         

  


