
 

JEDILNIK    
Februar,  22. 2. – 26. 2. 2021 

  
ZAJTRK 

 
MALICA 

 
KOSILO 

 

 
PONEDELJEK,  

22. 2. 
 
 

 
štručka šunka sir (1,3),  

sadni čaj 
 
 

 
črni kruh (1,8), namaz z 

Zdenka sirom (7), 
domač čaj z limono, 

mandarina 
 

 
goveji golaž s polento 

(1), polbeli kruh (1), 
naravni sadni 

probiotični jogurt (7) 
 

 
TOREK,  

23. 2. 

 
orehova potička 

(1,3,7,8), 
sadni čaj 

 
ocvrt piščančji zrezek  
(1,3), polbeli kruh (1),  

kitajsko zelje s čičeriko 

 
goveja juha z ribano 
kašo (1,3), rižota s 

svinjskim mesom in 
zelenjavo, 

solata iz rdeče pese 
 

 
SREDA,  

24. 2.  
 

 
rezina polbelega kruha 

(1,8), namaz z Viki 
kremo (1,7,8), domač 

čaj z limono 
 

 
mineštra z govejim 

mesom (1,7),  
graham žemlja (1,7,8), 

jabolko 
 
 

 
puranji trakci  

v naravni omaki,  
ajdova kaša, 
zelena solata 

 

 
ČETRTEK,  

25. 2. 
 

 
rezina rženega kruha 
(1,8), namaz z maslom 

sirom (7) in medom, 
polnovredno mleko (7) 

 

 
njoki s  

haše omako (1,3,7),  
solata iz rdeče pese 

 

 
pečena svinjska 

pečenka, mlinci (1,3), 
polbeli kruh (1), 

zelena solata s koruzo 
 

 
PETEK,  
26. 2.  

 

 
francoski rogljiček 

(1,3,7,8), 
sadni čaj 

 
mlečna juha (1,7), 
posip s kakavom 

(1,7,8), polbeli kruh (1), 
banana 

 
bučkina juha z jušnimi 

kroglicami (1,3), 
tortelini s smetano 
(1,3,7), radič v solati 

 

*ALERGENI 

SNOVI ALI PROIZVODI, KI POVZROČAJO ALERGIJO IN PREOBČUTLJIVOST IN JIH DOLOČENI 
OBROK LAHKO VSEBUJE: 

1. GLUTEN (ŽITA, KI VSEBUJE GLUTEN) 
2. RAKI (RAKI IN PROIZVODI IZ NJIH) 
3. JAJCA (JAJCA IN PROIZVODI IZ NJIH) 
4. RIBE (RIBE IN PROIZVODI IZ RIB) 
5. ARAŠIDI (ARAŠIDI IN PROIZVODI IZ NJIH) 
6. SOJA (ZRNJE SOJE IN PRIZVODI IZ NJIH) 
7. MLEKO (MLEKO IN IZDELKI KI VSEBUJEJO LAKTOZO) 
8. OREŠČKI (OREŠČKI) 
9. ZELENA (LISTNA ZELENA IN PROIZVODI IZ NJE) 
10. GORČIČNO SEME (GORČIČNO SEME IN PROZVODI IZ NJEGA) 
11. SEZAMOVO SEME (SEZAMOVO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA) 
12. ŽVEPLOV DIOKSID (ŽVEPLOV DIOKSID VEČ KOT 10 MG/KG) 
13. VOLČJI BOB (IN PROIZVODI IZ NJEGA) 
14. MEHKUŽCI (IN PROIZVODI IZ NJIH) 

Dovoljujemo si spremembo jedilnika, če določenega živila trenutno ni na tržišču, ali zaradi drugačne 
organizacije pouka (dnevi dejavnosti, zdravniški pregledi, interdisciplinarne ekskurzije …) 


