
 
JEDILNIK (26. - 30. 09. 2022) 

 
 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

26. 09. 2022 27. 09. 2022 28. 09. 2022 29. 09. 2022 30. 09. 2022 

MALICA  Pašteta (vsebuje: sirotka, 
soja, mleko lahko vsebuje v 
sledovih: jajca), bio ovsen 

kruh (vsebuje: pšenica, 

soja, lahko vsebuje v 
sledovih: mleko, sezam, 
oreščki), paradižnik, čaj 

Mlečni pirin zdrob s 
kakavovim posipom 

(vsebuje: mleko, pšenica), 
banana 

 

Francoski rogljič 
(vsebuje: pšenica, soja, 

vsebuje v sledovih: 
mleko, sezam, jajca in 

oreščki), tekoči jogurt 
(vsebuje: mleko), voda, 

jabolko 

Piščančje prsi (vsebuje: 
sojine beljakovine, lahko 

vsebuje mlečne beljakovine), 
sveža paprika, kajzerica 

(vsebuje: pšenica, lahko 
vsebuje v sledovih: mleko, 

sezam, jajca), čaj z limono 

Ajdov kruh z orehi 

(vsebuje: pšenica, soja, 

orehi, lahko vsebuje v 

sledovih: mleko, jajca, 

sezam), grški jogurt 

(vsebuje: mleko), med, 

hruška 

KOSILO Polnozrnate testenine s 

haše omako (vsebuje: 

pšenica, jajca, v sledeh lahko 

vsebuje: soja), zeljna 

solata s fižolom, melona, 

voda 

Piščančji zrezek v 

naravni omaki (vsebuje: 

pšenica, mleko, zelena), 

ajdova kaša z zelenjavo, 

solata z motovilcem, 

grozdje, voda 

Porova juha (vsebuje: 
zelena, mleko), mesna 

lazanja (vsebuje: mleko, 
pšenica, zelena, jajca), 

zelena solata s koruzo, 
lubenica, voda 

Pohorski lonec (vsebuje: 
ješprenj, zelena), črn kruh 

(vsebuje: pšenica, lahko 
vsebuje v sledovih: mleko, 

soja, sezam, jajca), 
kokosova rezina (vsebuje: 
pšenica, mleko, jajca), voda 

Paradižnikova juha 

(vsebuje: pšenica, 

zelena), pečena postrv 

 (vsebuje: riba), 

krompirjeva solata z 

radičem, ananas, voda 

BREZMESNO 
KOSILO 

 

Polnozrnate testenine z 

zelenjavno omako 

(vsebuje: pšenica, jajca, v 

sledeh lahko vsebuje: soja), 

zeljna solata s fižolom, 

melona, voda 

Seitan zrezek v naravni 

omaki (vsebuje: pšenica, 

mleko, zelena), ajdova 

kaša z zelenjavo, solata 

z motovilcem, grozdje, 

voda 

Porova juha (vsebuje: 
zelena, mleko), 

zelenjavna lazanja 

(vsebuje: mleko, 
pšenica, zelena, jajca), 

zelena solata s koruzo, 
lubenica, voda 

Ričet brez mesa (vsebuje: 

ješprenj, zelena), črn kruh 

(vsebuje: pšenica, lahko 

vsebuje v sledovih: mleko, 

soja, sezam, jajca), 

kokosova rezina (vsebuje: 

pšenica, mleko, jajca), voda 

Paradižnikova juha 

(vsebuje: pšenica, 

zelena), sir na žaru 

(vsebuje: riba), 

krompirjeva solata z 

radičem, ananas, voda 

POPOLDANSKA 
MALICA 

Bio riževi vaflji (vsebuje: 
mleko, pšenica), sadni 
jogurt (vsebuje: mleko) 

 

Žemlja (vsebuje: pšenica, 

rž, lahko vsebuje v 

sledovih: mleko, soja, 

sezam oreščki), rezina 

sira (vsebuje: mleko), 

korenček, sok 

Hrustljavi müsli 

(vsebuje: pšenica, lešnik, 

lahko vsebuje v sledovih: 

sezam), mleko (vsebuje: 

mleko), breskev 

Ržen kruh (vsebuje: rž,  
pšenica, lahko vsebuje v 

sledovih: mleko, soja, sezam, 
oreščki), mlečni namaz 
(vsebuje: mleko), sok 

Buhtelj z marmelado 
(vsebuje: pšenica, 
mleko, jajca, lahko 
vsebuje v sledovih: soja, 
sezam, oreščki), sliva 

 

Opomba: V kolikor ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridružujemo pravico do spremembe jedilnika!   

 
       * Bio, eko živila, živila sheme kakovosti, živila integrirane pridelave 

      * Šolska shema sadja in zelenjave 

      * Šolska shema mleka in mlečnih izdelkov 

      * Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, ki so navedeni v Uredbi 1169/2011/EU – priloga II (objavljeno na spletni strani 

OŠ Prežihovega Voranca)  

      * Učence spodbujamo k pogostejšemu pitju vode. 


