
POČITNIŠKO VARSTVO NA ČETRTNI SKUPNOSTI CENTER 1. teden – jedilnik (29. 6. - 3.7. 2020 ) 
  
Prehrana se pripravlja in je na OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA                                                                                  

 

 
 PONEDELJEK TOREK  SREDA  ČETRTEK  PETEK 

29. 06. 2020 30. 06. 2020 01. 07. 2020 02. 07. 2020 03. 07. 2020 
DOP. 
MAL. 
 

Pašteta (vsebuje: 
sirotka, soja, mleko lahko 
vsebuje v sledovih: 
jajca), paradižnik, 
ovsen kruh (vsebuje: 
pšenica, oves, lahko 
vsebuje v sledovih: 
mleko, soja, sezam, 
jajca), čaj z limono, 
jabolko   

Piščančja posebna 
(vsebuje: sojine 
beljakovine, lahko 
vsebuje mlečne 
beljakovine), sveža 
paprika, kajzerica 
(vsebuje: pšenica, lahko 
vsebuje v sledovih: 
mleko, sezam, jajca), 
sadni napitek 

Marmelada, maslo 
(vsebuje: mleko), polbeli 
kruh(vsebuje: pšenica, 
lahko vsebuje v sledovih: 
soja, mleko, sezam, jajca), 
mleko (vsebuje: mleko), 
marelice 

Kuhan pršut, rezan sir 
(vsebuje: mleko), sveža 
paprika, kajzerica(vsebuje: 
pšenica, lahko vsebuje v 
sledovih: mleko, sezam, jajca), 
limonada, 

Smetanov namaz (vsebuje: 
mleko), polbeli kruh (vsebuje: 
pšenica, lahko vsebuje v 
sledovih: soja, mleko, sezam, 
jajca), mleko (vsebuje: 
mleko), marelice 

KOSILO 
 

Cvetačna krem juha 
(vsebuje: pšenica, 
zelena), telečja rižota z 
zelenjavo(vsebuje: 
zelena), zelena solata s 
koruzo, domači kis, 
melona, voda 

Špinačna juha 
(vsebuje: mleko, 
pšenica, mleko), 
pleskavica, pire 
krompir (vsebuje: 
mleko), zeljna solata s 
fižolom in domačim 
kisom, 
sladoled(vsebuje: 
mleko, lešniki), voda 

Grahova juha (vsebuje: 
zelena, pšenica), paniran 
piščančji zrezek(vsebuje: 
pšenica, jajca), kuskus  z 
zelenjavo(vsebuje: 
pšenica, zelena),mešana 
solata z domačim kisom, 
sok 

bučna juha (vsebuje: pšenica, 
mleko, zelena), puranji file z 
grahom in korenjem 
(vsebuje: pšenica), rženi 
svaljki(vsebuje: rž, pšenica, 
jajca, skuta, žveplov dioksid, 
lahko vsebuje v sledovih soje in 
oreščkov), zelena solata z 
radičem in domačim kisom, 
lubenica, voda 

Goveja juha (vsebuje: jajca, 
pšenica, zelena), kaneloni s 
sirom(vsebuje: pšenica, 
mleko, jajca, lahko vsebuje v 
sledovih: soja, sezam, oreščki), 
krompir v kosih (vsebuje: 
mleko), zelena solata s 
korenjem in domačim 
kisom, lubenica, voda 

POP. 
MALICA 

polnozrnat kruh 
(vsebuje:pšenica, soja, 
lahko vsebuje v 
sledovih:mleko, sezam, 
oreščki), čokoladno 
mleko (vsebuje: mleko), 
nektarina 

Grisini (vsebuje: mleko, 
pšenica, lahko vsebuje v 
sledovih: soja, sezam), 
sok, jabolko 

Slanik (vsebuje: soja, 
pšenica, lahko vsebuje v 
sledovih: mleko, sezam, 
jajca), sok, nektarine 

Sirov polžek (vsebuje: jajca, 
mleko, pšenica, mleko, lahko 
vsebuje v sledovih: soja, 
sezam, oreščki), sok, jabolko 

Čokoladni mafin (vsebuje: 
pšenica, mleko, jajca, sojin 
lecitin, lahko vsebuje v 
sledovih: sezam, oreščki), 
mleko (vsebuje: mleko), 
nektarina 

       Opomba: V kolikor ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridružujemo pravico do spremembe jedilnika!   



 


