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TEDEN MALICA KOSILO MALICA 

PON 

SŠS – češnje 
polnozrnat kruh, čokoladni 

namaz, čaj jag. – vanil. 
vsebuje alergen: 

 

Krompirjev golaž,  graham kruh, vanilijev puding 
vsebuje alergen: 

  

rogljič, mleko 
vsebuje alergen: 

  

TOR 

črni kruh z manj aditivi, 
mesno – zelenjavni namaz, 
dodatek paprike, redkvic, 
kumar, planinski čaj z limono 
vsebuje alergen: 

 

džuveči riž, svinjska zarebrnica v naravni omaki, 
kitajsko zelje s čičeriko, jabolko 

 

 
 bio sadni jogurt, 

krekerji  
vsebuje alergen: 

 
 

SRE 
 

SŠS – marelice 
Pecivo iz listnatega testa z 

mangom in jogurtom, mleko 
vsebuje alergen: 

 

Pire krompir, ocvrt sir, dušena zelenjava, sok 
100% ananas (brstični ohrovt, korenje, cvetača, 
brokoli) 
vsebuje alergen: 

 

koruzni kruh, jetrna 
pašteta 
vsebuje alergen: 

  

ČET 

SŠS –češnje 
ajdov kruh z orehi, bio skutin 
namaz  z dodatki, čaj gozdni 
sadeži z limono 
vsebuje alergen: 

 

Boranija, ovsen kruh, sladoled 
vsebuje alergen: 

  
 

marelice, polbeli kruh 
vsebuje alergen: 

  

PET 

SŠS – jabolka 
sezamova štručka, bela kava 
vsebuje alergen: 

 

Testenine (špageti) Milaneze, zelena solata, 
breskev 
 

 

grisini, sok jabolčni 
100% 
vsebuje alergen: 
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Opombe: 
Za dopoldansko malico imajo otroci na razpolago sveže sezonsko sadje in zelenjavo.  
Sadje: jabolka, hruške, slive, grozdje, banane, ananasa, kaki, melone, mandarine, pomaranče, kivi, lubenica. 
Zelenjava: korenje, koleraba, rdeča redkev, paprika, paradižnik, kumare, kislo zelje in repa. 
Zelenjavo otrokom ponudimo z namenom spoznavanja in uživanja surove zelenjave.  
Iz seznama napisanega sadja in zelenjave se vsak dan sestavi dopoldanski krožnik.  

Skušamo vključiti čim več živil slovenskih ekoloških pridelovalcev. 
Alergeni v živilih: žita z glutenom (pšenica, pira, horasan, rž, ječmen, oves, kamut), ribe, raki, mehkužci, jajca, arašidi, sezam, oreščki (mandlji, 
lešniki, indijski orehi, brazilski oreščki, pistacija, makadamija), listna zelena, gorčično seme, žveplov dioksid in sulfiti, volčji bob, soja, mleko in 
mlečni proizvodi) 
Pri pripravi uporabljamo le pšenično belo in pšenično polnozrnato moko. 
Pridržujemo si pravico, da v primeru nepredvidljivih dogodkov spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. Hvala za razumevanje. 


