
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 MALICA KOSILO DRUGA MALICA 
Pon,  
5. dec 

Kvasenica (1,3,6,7 v sledeh: 4,8,11), bela kava 
(1,7), mandarina 
 

 

Kmečki ričet z ješprenom** (1,9,12), kmečki rženi kruh (1-a,b v 
sledeh: 6,7,11), domači biskvit s sadjem (1,3,7), limonada 

 

Makovka pletena (1,6 v sledeh: 3,4,7,8,11) 
čokoladno mleko, sadje 

Tor,  
6. dec 

Domači kruh z manj soli  (1-a,b,c lahko vsebuje 
sledi 3,6,7,11), kuhan pršut, čaj, sveža paprika    
ŠSH - jabolko***   

Kokošja juha z zvezdicami (1,3,9), naravni puranji zrezek v 
omaki (1,7), riž, zelena solata s fižolom (12) 

Skutna blazinica (1,3,6,7), mešani kompot 
 

Sreda  
7. dec 

Mlečni riž (1,7) z Benquick  posipom (6), 
banana/jabolko 

Boranja s piščančjim mesom, polbeli kruh (1,6, v sledeh: 7,11),  
jabolčni burek – palčka (1, lahko vsebuje: 3,6,7,8-a,b,c,11) 
 

Graham kruh (1,6, v sledeh: 7,11), obložen s 
šunko, sirom (7) in svežo papriko, sok   

Čet,  
8. dec 
 

Biomix kruh (1-a,c,d, 6, 11, v sledeh 7) jetrna 
pašteta Ave (lahko sledi 7), kisla kumara, 
zeliščni čaj 

Goveja juha** z ribano kašico (1,3,9), kuhana mlada 
govedina** s špinačo (1,7)  in pire krompirjem (7), jabolko 

Sadni jogurt (7), pecivo z bučnicami (1,7, v 
sledeh 3,6,11), jabolko 

Pet,  
9. dec 

Žitne kroglice s koruznimi/čokoladnimi kosmiči 
(1,6, sledi 8), v mleku (7), mandarina/banana 

Cvetačna kremna juha s kroglicami (1,3,7),   lazanja z mletim 
mesom severnoafriškega čopovca po bolonjsko (1,3,4,7), 
zelena solata z rdečo lečo (12) 

Stoletni kruh (1, 6, 11, v sledeh: 3, 7, 8), 
kokošja pašteta  (6,7,lahko vsebuje sledi 3), 
sok, sadje 

 

Jedilnik 5. – 9.  december 2022 POŠ Cven 

 

Ravnatelj 
Branko Meznarič 

V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil za pripravo jedi, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. 
Jedilnik sestavile: Renata Bajzek, Darja Makoter, Mateja Belcl in Darja Pavliček 

*lokalno pridelano živilo 
**ekološko živilo 
***dodatno »Šolska shema« Evropske unije s podporo EU« 

( ) Pri vsaki jedi so v oklepaju številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost.  

Tabela alergenov se nahaja na oglasni deski pri jedilniku. 

 
 

 

 

 

 

1 žita, ki vsebujejo gluten; 1a-pšenica, 1b-rž, 1c-ječmen, 1d-oves, 1e-pira, 1f-kamut, 
8 oreški; 8a-oreh, 8b-mandlji, 8c-lešniki 

 


