
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 MALICA KOSILO DRUGA MALICA 
Pon,  
12. dec 

Kornspitz (1-a,b,6 lahko v sledeh: 3,7,11), 
hrenovka, kečap, sadni čaj 

 

Puranja obara z žličniki (1,3,9),  graham kruh (1,6, v sledeh: 
7,11) gratinirane skutne palačinke (1,3,7, lahko vsebuje 6, 
8-a,b,c,11),  sok 

Rozinov kruh (1, 6, v sledeh: 3, 7, 11), kakav 
(7), mandarina 

Tor,  
13. dec 

Orehova potička (1,3,6,7,8-a, lahko sledi, 11), 
sadni pinjenec (7), mandarina 
ŠSH - jabolko***   

Krompirjeva golaževa juha (1,9), pirin kruh (1-e,b,7, lahko 
sledi 6,11), čokoladni mafin (1,3,6,7, lahko sledi 8-a,c,11), 
sok 

Polbeli kruh (1-a,6, lahko sledi 7,11),  čajna 
pašteta (6), kumara, sadje  

Sreda  
14. dec 

Gobova juha s krompirjem, ajdovo kašo in 
smetano (1,7), domači kmečki rženi kruh (1-a,b v 
sledeh: 6,7,11), banana 

Kostna bistra juha z vlivanci (1,3,9), mesna rižota z 
zelenjavo, kitajsko zelje s koruzo (12)  

Pirin kruh (1-e,b,7, lahko sledi 6,11),  
čokoladni namaz (6,7,8), sadje  
 

Čet,  
15. dec 
 

Ovseni kruh (1-a,d, v sledeh: 6,11), tunin namaz s 
fižolom (3,7,4,10), sveža pisana paprika, sadni čaj 

Bistra zelenjavna juha z zvezdicami (1,3,9), svinjski zrezek v 
naravni omaki (1),  kruhova štručka (1,3,7,9, lahko vsebuje 
6, 8, 11), endivija z rdečim radičem  (12) 

Koruzno ajdov mešani pisani kruh (1-a,c,  
lahko v sledeh 6,7,11),  maslo (7),  med, 
kakav (6,7) 

Pet,  
16. dec 

Buhtelj z marmeladnim nadevom (1,6, lahko v 
sledeh 3,7 in 11), kakav (6,7), mandarina 

Bučkina juha (7,9),  sojin /zelenjavni  polpet (1-a,d,6,9,12, v 
sledeh: 3,7,8,11), pire krompir (7),  zelena krhka solata s 
čičeriko (12)  

Graham kruh (1,6, v sledeh: 7,11) piščančje 
prsi v ovitku, sveža paprika, sok 

 

Jedilnik 12. – 16.  december 2022 OŠIC 

 

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 

 


