
JEDILNIK  

OD 30.4.2018 DO 4.5.2018  

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 

30.4.2018 

 

PRVOMAJSKE POČITNICE 

Torek 

1.5.2018 

 

PRAZNIK DELA 

Sreda 

2.5.2018 

 

DELA PROST DAN 

Četrtek 

3.5.2018 

 

polbeli kruh (1) 

piščančja pašteta 

hruška 

sok 

Pletenka (1) 

čokoladno mleko (7) 

Petek 

4.5.2018 

bio polnozrnato pecivo (1) 

bio sadni jogurt (7) 

bio banana 

jabolko 



JEDILNIK 

OD 7.5.2018 DO 11.5.2018 

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 

7.5.2018 

čokoladni puding (6, 7) 

graham štručka (1, 6) 

banana 

hruška 

Torek 

8.5.2018 

 

bio buhtelj z marmelado (1, 

3, 7) 

bio mleko 

bio jabolko 

bio navadni jogurt (7) 

Sreda 

9.5.2018 

 

 

 

ŠS 

koruzni kruh (1) 

kuhan pršut 

zelena paprika 

sok 

 

BIO MLEKO 

sirova štručka (1, 7) 

čaj 

Četrtek 

10.5.2018 

 

 

ŠS 

sadni probiotični jogurt (7) 

makovka (1) 

čaj 

 

JAGODE 

sadje 

Petek 

11.5.2018 

 

polbeli kruh (1) 

maslo (7) 

med 

sadje 

bela kava (1, 6, 7) 

Prepečenec (1, 6, 7, 11) 

sok 



JEDILNIK  

OD 14.5.2018 DO 18.5.2018 

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 

14.5.2018 

koruzni kosmiči (1, 8) 

navadni tekoči jogurt (7) 

banana 

skuta s podloženim 

sadjem (7) 

Torek 

15.5.2018 

 

ajdova bombeta (1, 6) 

bio sadni kefir (7) 

 

jabolko 

Sreda 

16.5.2018 

 

 

 

 

ŠS 

pirin kruh (1) 

zašinek 

olive polnjene s svežo 

papriko 

sok 

 

BIO NAVADNI JOGURT 

melona 

Četrtek 

17.5.2018 

 

 

ŠS 

črni kruh (1) 

tunin namaz (4, 7) 

paradižnik češnjevec 

čaj 

 

JABOLKO 

suhe slive 

suhe fige 

čaj 

Petek 

18.5.2018 

 

polbeli kruh (1) 

sir (7) 

mandeljni 

čaj 

sadno-žitna rezina (1, 6, 

7, 8) 

sok 



JEDILNIK 

OD 21.5.2018 DO 25.5.2018  

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 

21.5.2018 

koruzni kruh (1) 

mlečni namaz (7) 

sadje 

kakav (6, 7) 

sojina bombeta (1, 6) 

paradižnik 

Torek 

22.5.2018 

 

bio pšenično črno pekovsko 

pecivo (1) 

bio kefir s kosmiči (1, 7, 8) 

 

sezonsko sadje 

Sreda 

23.5.2018 

 

 

 

ŠS 

ajdov kruh (1, 6) 

piščančje prsi 

redkvica 

sok 

 

 

BIO MLEKO 

črni kruh (1) 

topljen sir (7) 

čaj 

 

Četrtek 

24.5.2018 

 

 

ŠS 

mlečna štručka (1, 7) 

navadni jogurt (7) 

bela kava (1, 6, 7) 

 

JAGODE 

sezonsko sadje 

Petek 

25.5.2018 

 

višnjev zavitek (1, 3) 

banana 

čaj 

grisini (1, 6, 7, 11) 

bio sok 



JEDILNIK 

OD 28.5.2018 DO 1.6.2018  

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 

28.5.2018 

ajdova štručka (1, 6) 

sadni grški jogurt (7) 

banana 

jagode 

Torek 

29.5.2018 

 

bio ovsena sirova štručka (1, 

7) 

sadje 

čaj 

bio sezonsko sadje 

Sreda 

30.5.2018 

 

 

 

ŠS 

polbeli kruh (1) 

prekajen svinjski vrat 

kisle kumarice 

sok 

 

BIO MLEKO 

polnozrnat kruh (1) 

čokoladni namaz (6, 7, 

8) 

Četrtek 

31.5.2018 

 

 

 

 

ŠS 

črni kruh (1) 

kisla smetana (7) 

marmelada 

kakav (6, 7) 

jabolko 

 

ČEŠNJE 

breskve 

 

Petek 

1.6.2018 

 

koruzni kruh (1) 

mesno – zelenjavni namaz 

(7) 

hruška 

napolitanke (1, 6, 7, 8) 

bio sok 


