
OSNOVNA ŠOLA COL, 2019/20 

36. teden –  
8. – 12. junij 

MALICA ALERGENI 
Jedi vsebujejo/lahko vsebujejo 
sledi 

KOSILO ALERGENI 
Jedi vsebujejo/lahko vsebujejo 
sledi 

PON. bela štručka,*  
hrenovka, 
100 % bio sadno 
zelenjavni sok 

*gluten, soja, mleko,  jajca, oreški, 
sezam, volčji bob 
 
 

ješprenj s koščki 
klobase,*  
jabolčni zavitek,**  
kompot 

*gluten 
**gluten, jajca, soja, mleko, sezam, 
orehi, lešniki 

 

 

TOR. koruzni kruh,*  
marmelada, maslo,**  
banana, 
ŠM - mleko**  

*gluten, soja, jajca, mleko, oreški 
(orehi), sezam, volčji bob 
** mleko in mlečni proizvod, ki 
vsebuje laktozo 

 

pečena prata, 
pire krompir,* 
špinača,** 
napitek 

*mleko in mlečni proizvod, ki vsebuje 
laktozo 
**gluten, mleko in mlečni proizvod, ki 
vsebuje laktozo 

 

SRE. makova štručka ,*  
ogrska salama,  
breskov sok,   
ŠSZ –jagode       

* gluten, soja, jajca, mleko, oreški, 
sezam, volčji bob 
 
 
 

cvetačna juha,*  
pizza,**  
napitek 

*gluten, jajca 
**gluten, mleko in mlečni proizvod, ki 
vsebuje laktozo 

 

ČET. 
 

štručka s šunko in 
sirom,*  
bio jogurt, 
jabolko 

*gluten, mleko, soja, jajca, oreški 
(orehi), sezam, volčji bob 
 
 
 

piščančji file po 
dunajsko,* 
krompirjeva solata z 
zeljem, 
jagode, napitek 

*gluten,  jajca, zrnje soje, sezamovo 
seme, oreški, mleko in mlečni 
proizvod, ki vsebuje laktozo 

 

PET. bombeta s sezamom,* 
pečen pršut, 
jabolčni sok 

*gluten, sezam, soja, mleko, jajca, 
orehi, volčji bob 
 
 

špageti z bolonjsko 
omako,* 
paradižnikova solata, 
napitek 

*gluten, soja 

 

*Če ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridružujemo pravico spremeniti jedilnik. ŠOLSKA SHEMA : ŠSZ – Šolsko sadje in zelenjava; ŠM – Šolsko mleko 

Zaradi izredne situacije je jedilnik sestavljen po priporočilu strokovnih inštitucij. 



OSNOVNA ŠOLA COL, 2019/20 

37. teden –  
15. – 19. junij 

MALICA ALERGENI 
Jedi vsebujejo/lahko vsebujejo 
sledi 

KOSILO ALERGENI 
Jedi vsebujejo/lahko vsebujejo 
sledi 

PON. pica,*  
sadna rezina, 
100 % bio sok 

*gluten, mleko in mlečni proizvod, ki 
vsebuje laktozo, jajca 
 
 

prata na žaru, 
mešana solata,  
marmorni kolač/pecivo,* 
napitek 

*gluten, jajca, mleko, arašidi, soja, 
oreški, sezam 

TOR. ferdinandovi kolački,* 
čokoladno mleko, 
ŠSZ – češnje 

*gluten, mleko, jajca 
 
 
 

goveji zrezek v omaki,* 
riž,** 
kumarice,  
napitek 

*gluten 
**mleko in mlečni proizvod, ki 
vsebuje laktozo 

 

SRE. bela žemlja,* 
mortadela z olivami, 
marelični sok 
ŠSZ – češnjev paradižnik 

*gluten, soja, jajca, mleko, oreški, 
sezam, volčji bob 
 
 

goveji golaž,* 
polenta,** 
rdeča pesa,  
kompot 

*gluten 
**mleko in mlečni proizvod, ki 
vsebuje laktozo, gluten 

ČET. 
 

polbeli kruh,*  
različni namazi, 
pomarančni sok, 
 

*gluten, jajca, soja, mleko, oreški, 
sezam, volčji bob 
 
 

testenine s tunino 
omako,* 
paradižnikova solata, 
napitek 

*ribe in proizvodi iz njih, gluten, jajca 

PET. sirov burek,*  
jabolčni sok, 
jabolko 

*gluten, mleko, jajca, soja fižolova mineštra,* 
carski praženec,** 
kompot 

*gluten, jajca 
**jajca, gluten, mleko in mlečni 
proizvod, ki vsebuje laktozo 

*Če ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridružujemo pravico spremeniti jedilnik. ŠOLSKA SHEMA : ŠSZ – Šolsko sadje in zelenjava; ŠM – Šolsko mleko 

Zaradi izredne situacije je jedilnik sestavljen po priporočilu strokovnih inštitucij. 
 


