
OŠ Podbočje   

       
 

           

DATUM 

 
MALICA KOSILO 

POPOLDANSKA MALICA 

 

Ponedeljek, 

16. 5. 2022 

 

Sir (vsebuje alergene: laktoza), pol beli kruh (vsebuje 

alergene: gluten-pšenica), sveža paprika, jabolka, 

čaj/voda   

Močnikova juha (vsebuje alergene: gluten-pšenica), 

piščančja rižota s šparglji, zelena solata, 

čaj/voda 

Kajzarica s pršutom 
(vsebuje alergene: gluten-

pšenica), čaj/voda 

 

Torek, 

17. 5. 2022 

 

Piščančje prsi, krompirjev kruh (vsebuje alergene: 

gluten-pšenica), jagode, svež paradižnik, čaj/voda + 

ŠOLSKA SHEMA: *EKO KORENJE 

Enolončnica iz krompirja* in makarončkov 

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

kompot*, črn kruh (vsebuje alergene: gluten-

pšenica), čaj/voda   

Topljen sir (vsebuje alergene: 

laktoza), koruzni kruh 
(vsebuje alergene: gluten-

pšenica), čaj/voda 

 

Sreda, 

18. 5. 2022 

 

 

Corn flakes, bio mleko (vsebuje alergene: laktoza), 

hruška, bel kruh (vsebuje alergene: gluten-pšenica), 

čaj/voda 

Paradižnikova juha z jušnimi kroglicami 

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

pečenka, mlad pečen krompir, rdeča pesa v 

solati, čaj/voda 

Hrenovka v testu (vsebuje 

alergene: gluten-pšenica), 

čaj/voda 

 

Četrtek, 

19. 5. 2022 

 

Zvite slane palčke (vsebuje alergene: gluten-pšenica, 

laktoza, sezam), jabolka*, čaj/voda + ŠOLSKA SHEMA: 

BIO MLEKO 

Brokoli juha (vsebuje alergene: gluten-pšenica), *bio 

goveji golaž (vsebuje alergene: gluten-pšenica), *bio 

polenta, stročji fižol v solati, čaj/voda 

Sadni jogurt (vsebuje 

alergene: laktoza), ajdov 

kruh (vsebuje alergene: gluten-

pšenica), čaj/voda 

Petek, 

20. 5. 2022 

 

Čokoladni namaz (vsebuje alergene: gluten-pšenica, laktoza, 

oreščki), črn kruh vsebuje alergene: gluten-pšenica), hruška, 

čaj/voda + ŠOLSKA SHEMA: BIO MLEKO  

Špinačna juha (vsebuje alergene: gluten-pšenica), 

puranji zrezek v naravni omaki (vsebuje alergene: 

gluten-pšenica), *eko testenine, zelena solata s 

koruzo, čaj/voda 

Presta (vsebuje alergene: 

gluten-pšenica), 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.  
 

 


