
JEDILNIK  

OD 2.4.2018 DO 7.4.2018  

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

Slaščičarski izdelki (žemlje, pecivo, … ) lahko vsebujejo sledi mlečnih in sojinih beljakovin ter sledi 

oreškov! 

Alergeni, ki jih vsebujejo jedi (označeni pod številkami): 

1. gluten (pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali 

njihove križane vrste),  
2. raki 
3. jajca 
4. ribe 
5. arašidi 
6. soja 
7. laktoza (mleko in mlečni izdelki) 

8. oreški (mandlji, lešniki, orehi, indijski oreški, 

brazilski oreški, pistacija, makadamija)  
9. listna zelena 
10. gorčično seme 
11. sezamovo seme 
12. žveplov dioksid in sulfidi 
13. volčji bob 
14. mehkužc

DAN / DATUM DOPOLDANSKA 

MALICA 

POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

2.4.2018 

 

VELIKONOČNI PONEDELJEK  

Torek 

3.4.2018 

 

črna žemlja 

bio mlečni napitek 

banana 

 

pomaranča 

Sreda 

4.4.2018 

 

 

 

ŠS 

polbeli kruh 

mortadela 

jabolčni krhlji 

sok 

 

HRUŠKE 

kivi 

Četrtek 

5.4.2018 

 

 

bio khorosan pecivo s sirom 

bio paprika 

čaj 

bio korenčkov kruh 

topljeni sir 

Petek 

6.4.2018 

koruzni kruh 

tunina pašteta 

jabolko 

čaj 

grisini 

sok 

Sobota 

7.4.2018 

DELOVNA SOBOTA 

rogljiček s čokolado 

mleko  

 

/ 



JEDILNIK  

OD 9.4.2018 DO 13.4.2018 

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

Slaščičarski izdelki (žemlje, pecivo, … ) lahko vsebujejo sledi mlečnih in sojinih beljakovin ter sledi 

oreškov! 

Alergeni, ki jih vsebujejo jedi (označeni pod številkami):

1. gluten (pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali 

njihove križane vrste),  
2. raki 
3. jajca 
4. ribe 
5. arašidi 
6. soja 
7. laktoza (mleko in mlečni izdelki) 

8. oreški (mandlji, lešniki, orehi, indijski oreški, 

brazilski oreški, pistacija, makadamija)  
9. listna zelena 
10. gorčično seme 
11. sezamovo seme 
12. žveplov dioksid in sulfidi 
13. volčji bob 
14. mehkužci

DAN / DATUM DOPOLDANSKA 

MALICA 

POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

9.4.2018 

koruzna štručka 

banana 

bela kava 

bio sadni jogurt 

Torek 

10.4.2018 

 

ovseni kruh 

topljen sir 

hruška 

čaj 

jabolko 

Sreda 

11.4.2018 

 

 

ŠS 

črni kruh 

puranja šunka 

smoothie 

 

BIO MLEKO 

bio melona 

Četrtek 

12.4.2018 

 

 

 

 

ŠS 

bio polbeli kruh 

marmelada 

kisla smetana 

mandeljni, lešniki 

kakav 

 

JABOLKA 

mlečna štručka 

čaj 

Petek 

13.4.2018 

 

pirin kruh 

mesno-zelenjavni namaz 

pomaranča 

čaj 

banana 



JEDILNIK  

OD 16.4.2018 DO 20.4.2018 

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

Slaščičarski izdelki (žemlje, pecivo, … ) lahko vsebujejo sledi mlečnih in sojinih beljakovin ter sledi 

oreškov! 

Alergeni, ki jih vsebujejo jedi (označeni pod številkami):

1. gluten (pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali 

njihove križane vrste),  
2. raki 
3. jajca 
4. ribe 
5. arašidi 
6. soja 
7. laktoza (mleko in mlečni izdelki) 

8. oreški (mandlji, lešniki, orehi, indijski oreški, 

brazilski oreški, pistacija, makadamija)  
9. listna zelena 
10. gorčično seme 
11. sezamovo seme 
12. žveplov dioksid in sulfidi 
13. volčji bob 
14. mehkužc

 

DAN / DATUM DOPOLDANSKA 

MALICA 

POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

16.4.2018 

müsli z okusom čokolada-

jagoda 

banana 

jabolčni zavitek 

Torek 

17.4.2018 

 

polnozrnat rogljiček 

hruška 

mleko 

ananas 

Sreda 

18.4.2018 

 

 

 

ŠS 

ajdov kruh 

tunin namaz 

sadje 

čaj 

 

LEŠNIKI, OREHI 

klementine 

Četrtek 

19.4.2018 

 

 

 

ŠS 

polbeli kruh 

sir 

sveža kumara 

voda 

 

BIO MLEKO 

koruzni kruh 

marmelada 

Petek 

20.4.2018 

 

bio kakavovo pekovsko 

pecivo 

bio jabolko 

bela kava z bio mlekom 

 

sadno žitna rezina 



JEDILNIK 

OD 23.4.2018 DO 27.4.2018  

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

Slaščičarski izdelki (žemlje, pecivo, … ) lahko vsebujejo sledi mlečnih in sojinih beljakovin ter sledi 

oreškov! 

Alergeni, ki jih vsebujejo jedi (označeni pod številkami):

1. gluten (pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali 

njihove križane vrste),  
2. raki 
3. jajca 
4. ribe 
5. arašidi 
6. soja 
7. laktoza (mleko in mlečni izdelki) 

8. oreški (mandlji, lešniki, orehi, indijski oreški, 

brazilski oreški, pistacija, makadamija)  
9. listna zelena 
10. gorčično seme 
11. sezamovo seme 
12. žveplov dioksid in sulfidi 
13. volčji bob 
14. mehkužci

 

 

DAN / DATUM DOPOLDANSKA 

MALICA 

POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

23.4.2018 

bio ovseno pekovsko pecivo 

bio sadni jogurt 

 

jabolko 

Torek 

24.4.2018 

 

polbeli kruh 

čokoladni namaz 

banana 

mleko 

bio sadni kefir 

Sreda 

25.4.2018 

 

 

 

ŠS 

koruzni kruh 

piščančje pečene prsi 

rdeča paprika 

sok 

 

JABOLKA 

pomaranča 

Četrtek 

26.4.2018 

 

 

pica šunka in sir 

jabolko 

čaj 

masleni piškoti 

sok 

Petek 

27.4.2018 

 

PRAZNIK – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 


