
MAREC 2023     

 

Pridržujemo si pravico, da ob nepredvidljivih dogodkih spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. Hvala za 

razumevanje.  
 

                  JEDILNIK, 28. TEDEN, 6.3.- 12.3.2023 
MAREC 1 

 

                                          PONEDELJEK   

ZAJTRK  Črni kruh (1), mlečni namaz (7), zeliščni čaj, sadje 

MALICA  Hot dog štručka (1,7), hrenovka, gorčica (10), zeliščni čaj 

KOSILO  Ričet z zelenjavo (1,7,9), kruh (1), palačinke s čokolado (1,7,3,8), sadje 

POP. MALICA  Kocke sira (7), ovseni kruh (1) 
  

TOREK 

ZAJTRK  Mlečni zdrob (1,7), kakavov posip (8), sadje 

MALICA  Ovseni kruh (1), kisla smetana (7), marelična marmelada, ŠOLSKA SHEMA: 
mleko (7) 

KOSILO  Kodrasti rezanci (1,3,7), piščanec v smetanovi omaki (7,1), zelena solata s koruzo 

POP. MALICA  Korenčkov kruh (1), pašteta (7,10,9) 
  

SREDA 

ZAJTRK  Umešana jajca (4), rženi kruh (1), zeliščni čaj z medom, sadje 

MALICA  Mlečni kifelj (1,7), mleko (7), mandarina 

KOSILO  Junčji trakci v naravni omaki (1,10,7,4), kruhov cmok (1,3,7,11), zelje v solati 

POP. MALICA  Sadna skutka (7) 
  

ČETRTEK 

ZAJTRK  Koruzni kruh (1), maslo (7), med, zeliščni čaj, sadje 

MALICA  Sirov burek (1,7,3), ŠOLSKA SHEMA: navadni jogurt (7) 

KOSILO  Krompirjevi svaljki (1,3,7), mesna omaka (7,1,9), kitajsko zelje v solati 

POP. MALICA   Makovka (1,7) 
  

PETEK 

ZAJTRK  Francoski rogljiček z marmelado (1,3,7), kakav (7), sadje 

MALICA  Polbeli kruh (1), ribji namaz (4,7,10), sadni čaj z limono 

KOSILO  Zelenjavna rižota z ajdovo kašo (7), ribani sir (7), rdeča pesa, mlečni desert (7) 

POP. MALICA  Čokoladni navihanček (1,3,7,8,5,6) 
 

*eko živilo 

OPOZORILO: V zgornjih jedeh so lahko prisotne sledi vseh naslednjih  alergenov: 1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali 

njihove križane vrste in proizvodi iz njih. 2. Raki in proizvodi iz njih,  3. jajca in proizvodi iz njih, 4. ribe in proizvodi iz njih, 5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz 

njih, 6. zrnje soje in proizvodi iz njega, 7. mleko in mlečni izdelki, ki vsebujejo laktozo, 8. oreščki: mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi, 

brazilski oreščki, pistacija, makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih, 9. listna zelena in proizvodi iz nje, 10. gorčično seme in proizvodi iz njega, 

11. sezamovo seme in proizvodi iz njega, 12. žveplov dioksid in sulfidi, 13. volčji bob in proizvodi iz njega, 14. mehkužci in proizvodi iz njih.   


