
JEDILNIK V POČITNIŠKEM VARSTVU 22. 8.  -  26. 8. 2022, OŠ Prežihovega Voranca  

Program sofinancira MOL (Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje).   

 PONEDELJEK TOREK  SREDA  ČETRTEK  PETEK 
22. 08. 2022 23. 08. 2022 24. 08. 2022 25. 08. 2022 26. 08. 2022 

DOP. 
MAL. 
 

Hamburška slanina, 
polnozrnata žemlja 
(vsebuje: pšenica, lahko 
vsebuje v sledovih: mleko, 
sezam, jajca), sveža 
paprika, limonada 

Ovseni kruh (vsebuje: 
oves, pšenica, lahko vsebuje 
v sledovih: soja, mleko, 
sezam, jajca), skutin 
namaz z drobnjakom 
(vsebuje: mleko), bela 
kava (vsebuje: mleko), 
breskev 

Hrenovka(vsebuje:sojine 
beljakovine), gorčica 
(vsebuje:gorčica), štručka 
(vsebuje:soja, pšenica, 
lahko vsebuje v sledovih: 
mleko, jajca, sezam), čaj 

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

Kraški pršut, rezan sir 
(vsebuje:mleko), paprika, 
kajzerica (vsebuje:pšenica, 
lahko vsebuje v sledovih: 
mleko, sezam, jajca), sadni 
napitek, jabolko 

KOSILO 
 

Cvetačna kremna juha 
(vsebuje: pšenica, zelena), 
mesna rižota z zelenjavo 
(vsebuje: zelena), zelena 
solata s koruzo, lubenica, 
voda 

Špinačna juha(vsebuje: 
mleko, pšenica, mleko), 
pleskavica, ajvar, pire 
krompir(vsebuje:mleko), 
zeljna solata z domačim 
kisom, breskev, voda 

Bučna juha(vsebuje: 
mleko),  svinjska zrezki v 
omaki, široki rezanci 
(vsebuje:pšenica, jajca), 
mlado zelje in paradižnik 
v solati, voda 

Polnjena paprika v 
paradižnikovi omaki 
(vsebuje:pšenica, jajca, 
zelena), slan krompir, 
zeljna solata s fižolom 
in domačim kisom, 
lubenica, voda 

Korenčkova juha 
(vsebuje: jajce, pšenica, 
zelena), ocvrt piščančji 
zrezek (vsebuje:pšenica, 
jajce), riž z zelenjavo 
(vsebuje: zelena), mešana 
solata z  domačim kisom, 
sladoled, voda 

POP. 
MALICA 

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

Sirova štručka 
(vsebuje:mleko, pšenica, 
soja, lahko vsebuje v 
sledovih: soja, sezam, 
jajca), paradižnik, sok   

Koruzna palčka(vsebuje: 
pšenica, lahko vsebuje v 
sledovih:mleko, soja, jajca, 
sezam), puding (vsebuje: 
mleko) 

Polnozrnat francoski 
rogljič (vsebuje:pšenica, 
soja, lahko vsebuje v 
sledovih:jajca, mleko, 
sezam in oreščki), voda, 
sveže fige 

Frutabela(vsebuje:soja,  
lešniki, pšenica, oreščki, 
mandeljni, v sledovih mleko, 
sezam), nektarina 

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

… a sreča ni v glavi in ne v daljavi,                     
ne v žepu ali pod palcem zaklad, 
sreča je, če se delo dobro opravi                      
in če imaš koga rad…           (Tone Pavček)                                                                                              


