
št: 6002-1/2022-9 

OZNAČEVANJE ALERGENOV (Pri vsakem živilu / jedi je v oklepaju navedena zaporedna številka alergena.) 
1. Gluten; 2. Raki; 3. Jajca; 4. Ribe; 5. Arašidi; 6. Soja; 7. Laktoza; 8. Oreščki; 9. Listna zelena; 10. Gorčično seme; 11. Sezamovo seme; 12. Žveplov dioksid; 13. Volčji bob; 14. Mehkužci   

           JEDILNIK 
 
 
 

ZAJTRK DOP. MALICA KOSILO 

PONEDELJEK 
26. 9. 2022 

ribji namaz (4,7) 

koruzni kruh (1,6) 

sveža paprika 
sadni čaj z limono 

Mlečni zajtrk: polenta, mleko (7) 

*bio jabolko 

zelenjavna juha (1) 

svinjska pečenka 
pražen krompir 
mešana solata 

TOREK 
27. 9. 2022 

pirin zdrob z *bio mlekom (1,7) 
posip (6,7,8) 

banana 

zelenjavni krožnik 
črna žemlja (1,6) 

prežganka (1,3) 

puranji trakci v gobovi omaki (1) 
kus kus (1) 

paradižnikova solata 

SREDA 
28. 9. 2022 

mesno zelenjavni namaz (7) 

graham kruh (1,6) 
zeliščni čaj 

Mlečni zajtrk: ajdova kaša na mleku (1,7) 

breskev 

ričet (1) 

*bio ovseni kruh (1,6) 

palačinke z marmelado (1,3,7) 
*bio jabolčni sok 

ČETRTEK 
29. 9. 2022 

sirova štručka (1,6,7) 

kakav (6,7) 
melona 

hruška 

cvetačna juha (1,7) 

piščančji zrezek na žaru 
pečena zelenjava, riž 

zeljna solata s krompirjem 

PETEK 
30. 9. 2022 

skutin namaz z jagodami (7) 
domači kruh iz krušne peči (1) 

lipov čaj z medom 
Mlečni zajtrk: koruzni kosmiči z mlekom (1,7) 

sliva 
krompirjeva juha z popečenimi kruhki (1,6,7) 

sirovi tortelini s paradižnikovo omako (1,3,6,7,8,11) 

zelena solata s fižolom 

 
 

V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. 
Otroci imajo na razpolago ves dan nesladkan čaj ali vodo. V 1. starostnem obdobju je otrokom na voljo tudi mlečni zajtrk. 

V živilih ali jedeh, ki so pisani s krepko pisavo in označeni z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. V živilih ali jedeh, ki so pisani s krepko in poševno pisavo je uporabljeno živilo lokalne pridelave. 


