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 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

16. 1. 2023 17. 1. 2023 18. 1. 2023 19. 1. 2023 20. 1. 2023 

MALICA  Topljen sir (vsebuje: 

mleko), ovsen kruh 

(vsebuje: pšenica, lahko 

vsebuje v sledovih: mleko, 

soja, sezam, jajca), 

paprika, bela kava 

(vsebuje: mleko) 

Mortadela (vsebuje: soja, 

mleko), kisla kumara 

(vsebuje: žveplov dioksid in 

sulfiti), kajzerica (vsebuje: 

pšenica, lahko vsebuje v 

sledovih: jajca, mleko, 

sezam), čaj 

Mlečni riž s kakavovim 

posipom (vsebuje: mleko, 

pšenica), banana 

Hrenovka (vsebuje: 

soja), gorčica (vsebuje: 

gorčica), štručka 

(vsebuje: pšenica, lahko 

vsebuje v sledovih: 

mleko, sezam, jajca), čaj 

Temni francoski rogljič 
(vsebuje: pšenica, mleko, 

jajca, lahko vsebuje v 
sledeh: sezam, soja) *bio 

sadni kefir (vsebuje: 
mleko), klementina 

KOSILO Govedina stroganov 

(vsebuje: pšenica, zelena), 

rženi svaljki (vsebuje: 

jajca, rž, pšenica, skuta, 

lahko vsebuje v sledovih 

soje in oreščkov), mešana 

solata, * jabolko, voda 

Segedin golaž (vsebuje: 

pšenica, mleko), maslen 

krompir (vsebuje: mleko), 

polbeli kruh (vsebuje: 

pšenica, lahko vsebuje v 

sledovih: mleko, soja, sezam, 

jajca), domače jabolčno 

pecivo (vsebuje: mleko, 

pšenica, jajca, lahko vsebuje: 

oreščki), voda 

Makaronovo meso 

(vsebuje: pšenica, jajca, 

zelena), riban sir (vsebuje: 

mleko), zelena solata s 

paradižnikom, 

pomaranča, voda 

Grahova juha (vsebuje: 

mleko), piščančje 

nabodalo, riž z 

zelenjavo, rdeča pesa 

(vsebuje: žveplov dioksid 

in sulfiti), voda 

Pašta fižol (vsebuje: 

pšenica, zelena), ržen 

kruh (vsebuje: pšenica, 

lahko v sledovih: mleko, 

soja, jajca, sezam, 

oreščki), jagodna rolada 

(vsebuje: pšenica, mlečni 

izdelki, sulfit), voda 

POPOLDANSKA 

MALICA 

Ajdova bombeta 

(vsebuje: pšenica, rž, 

lahko vsebuje v sledovih: 

mleko, soja, sezam 

oreščki), korenje, 

paradižnik 

Vanilijev puding (vsebuje: 

mleko), oreščki, suho 

sadje 

Sirove kocke (vsebuje: 

mleko), štručka s 

korenjem (vsebuje: 

pšenica, lahko vsebuje v 

sledovih: soja, mleko), sok 

Borovničev mafin 

(vsebuje: pšenica, 

mleko, jajca, sojin lecitin, 

lahko vsebuje v sledovih: 

sezam, oreščki), mleko 

Sirov polžek (vsebuje: 
jajca, mleko, pšenica, 
mleko, lahko vsebuje v 
sledovih: soja, sezam, 

oreščki), 100% jabolčni 
sok 

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 ekološkega sadja in zelenjave 

      * Šolska shema ekološkega 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.    


