
OŠ Podbočje   

       
 

           

DATUM 

 
MALICA KOSILO 

POPOLDANSKA MALICA 

 

Ponedeljek, 

24. 1. 2022 

 

Sadni jogurt (vsebuje alergene: laktoza), koruzni kruh 

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

Brokoli juha (vsebuje alergene: gluten-pšenica), 

paprikaš iz soma (vsebuje alergene: gluten-

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

pšenica, jajca), motovilec v solati, čaj/voda  

Presta (vsebuje alergene: 

gluten-pšenica), čaj/voda  

 

Torek, 

25. 1. 2022 

 

Pariška salama, kajzarica (vsebuje alergene: gluten-

pšenica), kisla paprika, hruška naši, čaj/voda 

+Šolska shema iz EU: suhi jabolčni krhlji* 

Beluševa juha (vsebuje alergene: gluten-pšenica), 

sesekljana pečenka (vsebuje alergene: gluten-

pšenica, jajca), pire krompir (vsebuje alergene: 

laktoza), kuhana mešana zelenjava, čaj/voda  

Orehova potička (vsebuje 

alergene: laktoza, oreščki), 

čaj/voda  

 

Sreda, 

26. 1. 2022 

 

 

Čokoladne kroglice (vsebuje alergene: gluten-pšenica, 

oreščki), mleko (vsebuje alergene: laktoza, oreščki), 

pomaranča, čaj/voda 

Jota iz kislega zelja, atomski štrudelj 

(vsebuje alergene: gluten-pšenica, jajca, laktoza), črn 

kruh (vsebuje alergene: gluten-pšenica), kompot, 

čaj/voda 

Salama z žemljo (vsebuje 

alergene: gluten-pšenica), 

čaj/voda 

 

Četrtek, 

27. 1. 2022 

 

 

Piščančja pašteta, črn kruh (vsebuje alergene: 

gluten-pšenica), jabolka, čaj/voda +Šolska shema iz 

EU: domače mleko 

Lečina juha (vsebuje alergene: gluten-pšenica), 

dunajski zrezek (vsebuje alergene: gluten-pšenica, 

jajca), džuveč riž, zelena solata, čaj/voda 

Bio vaflji (vsebuje alergene: 

gluten-pšenica), banana, 

čaj/voda 

Petek, 

28. 1. 2022 

 

Eko skutin namaz (vsebuje alergene: laktoza), pol beli 

kruh (vsebuje alergene: gluten-pšenica), jajček,  

klementina, čaj/voda +Šolska shema iz EU: 

domače mleko 

Fižolova juha (vsebuje alergene: gluten-pšenica), 

napoli omaka  (vsebuje alergene: gluten-pšenica), 

eko polširoki polnozrnati rezanci (vsebuje 

alergene: gluten-pšenica, jajca), zelena solata, 

čaj/voda  

Bio smoothie (vsebuje 

alergene:, 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.  


