
JEDILNIK :  od  11 .1.  do  15 .1.  2021 -  vrtec Škocjan / vrtec Bučka   

Dan Zajtrk / malica Snovi ali proizvodi, ki 
povzročajo alergije in 
preobčutljivosti in jih 
vsebujejo naslednje jedi: 

 
Kosilo 

Snovi ali proizvodi, ki 
povzročajo alergije in 
preobčutljivosti in jih 
vsebujejo naslednje jedi: 

 
Popoldanska 
malica 

Snovi ali proizvodi, 
ki povzročajo 
alergije in 
preobčutljivosti in jih 
vsebujejo naslednje 
jedi: 

 
Ponedeljek 

 
Polbeli kruh 
Čokoladni namaz 
Kakav 
Sezonsko sadje 
 

 
polbeli kruh- gluten 
čokoladni namaz- laktoza, 
oreški 
kakav- gluten, laktoza 

 
Goveja juha z rezanci 
Mesna rižota 
Radič solata 

 
goveja juha z rezanci-
jajca, gluten 

 
 
Sezonsko sadje 

 
 
 
/ 

 
Torek 

 
Jabčnik 
 
Banana 
 

jabčnik- laktoza, gluten, 
jajca 

 
Ocvrti piščančji zrezek 
Krompirjeva solata 
Kompot 

 
ocvrti piščančji zrezek-  
gluten, jajca 

 
Sadni jogurt 
Makovka 

sadni jogurt-
laktoza 
makovka- gluten 

 
Sreda 

Koruzna žemlja 
Jajčni namaz 
Sveža paprika 
Planinski čaj z limono in 
medom 

koruzna žemlja- gluten 
jajčni namaz-jajca 
 

Cvetačna juha 
Svinjska pečenka 
Mlinci 
Zelena solata 

cvetačna juha-gluten 
mlinci-gluten, jajca, 
laktoza 

 
 
Sezonsko sadje 

 
/ 

 
Četrtek 

 
Mlečna prosena kaša 
 
Jabolko 
 

mlečna prosena kaša-
gluten, laktoza 

 
Milijonska juha 
Krompirjeva musaka 
Mešana solata 

milijonska juha- gluten  
Ajdova žemlja 
Sezonsko sadje 

Ajdova žemlja-
gluten 

 
Petek 

 
Mlečna štručka 
Sir Gauda 
Svež paradižnik 
Hibiskus čaj  
 

mlečna štručka-gluten, 
laktoza, jajca 
sir Gauda- laktoza 

 
Enolončnica- jota 
 
Carski praženec z 
marmelado 

Enolončnica jota-
gluten 
carski praženec-jajca, 
gluten , laktoza 

 
 
Sezonsko sadje 

 
/ 

     

                                                                                                                                                                                                                                                        Vodja šolske prehrane: Sabina Klemenčič 
 Pri kosilu in popoldanski malici je vedno na voljo napitek ( sok, čaj) in kruh. 
 Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika ( npr. zamenjave živil ipd. 
 Sezonsko sadje za popoldansko malico  iz naslednjega izbora: banane, mandarine, pomaranče, jabolka, kivi. 



JEDILNIK :  od  11 .1.  do  15 .1.  2021 -  vrtec Škocjan / vrtec Bučka  (Dietni jedilnik) 

DAN Zajtrk Kosilo Popoldanska malica 
 
Ponedeljek 

 
Brez glutenska štručka 
Marmelada / med 
Sojin napitek 
Pomaranča 
 

Čista goveja juha s peteršiljem 
Mesna rižota 
Radič v solati 
 

 
 
Sezonsko sadje 

 
Torek 

Mlečni riž  
s sojinim napitkom 
 
Banana 

 
Pečen piščančji zrezek 
Krompirjeva solata 
Kompot 

 
Sojin pudiing 
Brezglutenska štručka 

 
Sreda 

 
Brez glutenski kruh 
Čičerikin namaz 
Sveža paprika 
Planinski čaj z limono 

 
Cvetačna juha brez glutena 
Svinjska pečenka 
Dušen riž 
Zelena solata 

 
 
Sezonsko sadje 

 
Četrtek 

 
Koruzni kosmiči 
Rižev napitek 
Jabolko 

 
Zelenjavna juha 
Haše omaka 
Testenine brez jajc in glutena 
Mešena solata 
 

 
 
Brezglutenska štručka 
Sezonsko sadje 

 
Petek 

 
Brezglutenska štručka 
Hrenovka 
Svež paradižnik 
Hibisku sčaj 

 
Enolončnica -jota 
 
Palačinke brez jajc in glutena 

 
 
Sezonsko sadje 

Vodja šolske prehrane: Sabina Klemenčič 

 Pri kosilu in popoldanski malici je vedno na voljo napitek ( sok, čaj) in kruh. 
 Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika ( npr. zamenjave živil ipd. 
 Sezonsko sadje za popoldansko malico  iz naslednjega izbora: banane, mandarine, pomaranče, jabolka, kivi. 

 

 


