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 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

23. 1. 2023 24. 1. 2023 25. 1. 2023 26. 1. 2023 27. 1. 2023 

MALICA  Smetanov namaz z 

drobnjakom (vsebuje: 

mleko), ovsen kruh  

(vsebuje: pšenica, soja, 

lahko vsebuje v sledovih: 

mleko, soja, jajca, sezam, 

oreščki), kakav (vsebuje: 

mleko), *jabolko 

Sirov burek (vsebuje: 

pšenica, mleko, jajca, v 

sledovih lahko: soja, oreščki, 

sezam), tekoči jogurt 

(vsebuje: mleko), hruška 

Koruzna žemlja (vsebuje: 

pšenica, rž, oves, ječmen, v 

sledovih: mleko in sezam, 

soja), rezan sir (vsebuje: 

mleko), paprika, čaj 

Čokoladni namaz 
(vsebuje: mleko, oreški, 
arašidi), polbeli kruh 

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

mleko, sezam, jajca), 

čaj, mandarina 

Mlečni zdrob s 
kakavovim posipom 

(vsebuje: mleko, pšenica), 

banana 
 

KOSILO Pečeno piščančje bedro, 

tri žita s korenjem (lahko 

vsebuje v sledeh: pšenica) 

zelena solata, 

paradižnik, kivi, voda 

 

Pohorski lonec (vsebuje: 

pšenica, zelena), polbel kruh 

(vsebuje: pšenica, rž, v sledeh 

lahko: soja, jajca, orehi, sezam), 

orehovi štruklji (vsebuje: 

pšenica, orehi, mleko, jajca, 

lahko vsebuje: sojo, lešnike, 

mandlje, sezam), voda 

 

Cvetačna juha (vsebuje: 

mleko, v sledeh lahko: 

zelena), sirovi kaneloni 

(vsebuje: mleko, pšenica, 

jajca), maslen krompir s 

peteršiljem, zelena solata 

z motovilcem, voda 

 

Goveji golaž (vsebuje: 

pšenica), polenta, rdeča 

pesa, čokoladni ježek 

(vsebuje: mleko, 

pšenica, jajce, v sledeh 

lahko: oreščki), voda 

Bučkina juha (vsebuje: 
mleko, v sledeh lahko: 

zelen), svinjska pečenka 

v omaki (vsebuje: 
pšenica, mleko, zelena), 

kus kus (vsebuje: 

pšenica) 
mešana solata, *jabolko 

POPOLDANSKA 

MALICA 

Posebna salama 

(vsebuje: sojine 

beljakovine, lahko vsebuje 

mlečne beljakovine), 

sveža paprika, kajzerica 

(vsebuje:  pšenica, lahko 

vsebuje v sledovih: mleko, 

sezam, jajca), sok 

Presta (vsebuje: mleko, 

pšenica, lahko vsebuje v 

sledovih: soja, sezam), 

sadna skuta (vsebuje: 

mleko) 

Jabolčni žepek (vsebuje: 

pšenica, mleko, lahko 

vsebuje sledi jajc in soje), 

mleko (vsebuje: mleko) 

Štručka s šunko in 

sirom (vsebuje: pšenica, 

mleko, lahko vsebuje v 

sledovih: soja, jajca, 

sezam), 100%  jabolčni 

sok 

Kruhov rogljič (vsebuje: 
pšenica, mleko, soja,  

lahko vsebuje v sledovih: 

sezam, jajca), jogurt  s 
koščki sadja (vsebuje: 

mleko) 

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.    


