
__________________________________________________________________________________________ 
Na podlagi Uredbe (EC) 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom s številkami označujemo alergene 

snovi, ki jih vsebujejo jedi na jedilniku: 
1 žita, ki vsebujejo gluten, 2 raki, 3 jajca, 4 ribe, 5 arašidi, 6 soja, 7 laktoza, 8 oreški, 9 listna zelena, 10 gorčično seme, 

11 sezamovo seme, 12 žveplov dioksid in sulfiti, 13 volčji bob, 14 mehkužci.  
OPOMBA: kruh, krušni izdelki in pecivo lahko vsebujejo mleko, jajca, oreške, sojo v sledovih. 
 

 

JEDILNIK  ŠOLA (23. 1. 2023 do 27. 1. 2023) 
 

PONEDELJEK: 23. 1. 2023 

Malica: polenta, mleko, banana  
Alergeni: 1– pšenična moka, 7 

Kosilo: kostna juha, testenine špageti, haše omaka, riban sir, zelena solata 
Alergeni: 1– pšenična moka, 3, 7, 12 

 

TOREK: 24. 1. 2023 

Malica: žemlja, salama, kisle kumarice, čaj JABOLKO 
Alergeni: 1– pšenična moka, 3, 10 

Kosilo: bistra juha, kruhova rezina, telečji paprikaš, rdeča pesa 
Alergeni: 1– pšenična moka, 3, 7, 10 

 

 SREDA: 25. 1. 2023 

Malica: mlečni rogljič, bela kava, kaki vanilija                               
Alergeni: 1– pšenična moka, 3, 7  

Kosilo:  goveja juha, krompir v kosih z blitvo, pečen file postrvi, mešana solata 
Alergeni: 1, 7  

 

ČETRTEK: 26. 1. 2023 

Malica: koruzna štručka, jogurt, mandarina    
Alergeni: 1– pšenična moka, 7, lahko  

Kosilo: pašta fižol, šolsko pecivo 
Alergeni: 1– pšenična moka, 3, 7, 12 

 

 PETEK: 27. 1. 2023 

Malica: ajdov kruh, mesni namaz, čaj, kisla paprika                                                          
Alergeni: 1– pšenična moka, 7, 10 

Kosilo: korenčkova juha, dušen riž, puranji zrezek v omaki, radič s krompirjem 
Alergeni: 1– pšenična moka, 3, 7, 12 

 
 

DOBER TEK!  
 

 Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika.  

 V vrtcu in šoli delimo nesladkan čaj, vodo. 

 Otroci v vrtcu prejmejo dopoldansko sadno malico. 

 Jedi, obarvane zeleno, vsebujejo živila lokalnega izvora.  

 JABOLKO - financirano iz EU Projekt »Šolska shema« 

 
 
 

 



__________________________________________________________________________________________ 
Na podlagi Uredbe (EC) 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom s številkami označujemo alergene 

snovi, ki jih vsebujejo jedi na jedilniku: 
1 žita, ki vsebujejo gluten, 2 raki, 3 jajca, 4 ribe, 5 arašidi, 6 soja, 7 laktoza, 8 oreški, 9 listna zelena, 10 gorčično seme, 

11 sezamovo seme, 12 žveplov dioksid in sulfiti, 13 volčji bob, 14 mehkužci.  
OPOMBA: kruh, krušni izdelki in pecivo lahko vsebujejo mleko, jajca, oreške, sojo v sledovih. 
 

 

JEDILNIK  ŠOLA (30. 1. 2023 do 31. 1. 2023) 

 

 PONEDELJEK: 30. 1. 2023 

Malica: carski praženec, čaj, hruška 
Alergeni: 1– pšenična moka, 3, 7 

Kosilo: cvetačna kremna juha s kroglicami, rižota, mešana solata  
Alergeni: 1– pšenična moka, 3, 7, 12 

 
 

 TOREK: 31. 1. 2023 

Malica: črn kruh, suha salama, črna redkev, čaj 
Alergeni: 1– pšenična moka, 3, 7 

Kosilo: segedin golaž, krompir v kosih, kuhan puding 
Alergeni: 1– pšenična moka, 3, 7, 12 

 
 

DOBER TEK!  

 Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika.  

 V vrtcu in šoli delimo nesladkan čaj, vodo. 

 Otroci v vrtcu prejmejo dopoldansko sadno malico. 

 Jedi, obarvane zeleno, vsebujejo živila lokalnega izvora.  

 


