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Jedilnik 30. 11. do 4. 12. 2020 

Datum kosilo 

PON 30. 11. Polenta (1), puranji zrezek v gobovi omaki (1), zelena 

solata, 100 % sadni sok 

TOR 1. 12. Mesna musaka (1), zelje s fižolom, sadni jogurt(7) 

SRE 2. 12. Rižota s piščančjim mesom (1), zelena solata, kaki 

ČET 3. 12.  Ješprenjeva enolončnica (1,9), kruh s semeni (1), 

biskvit s sadjem (1), kivi 

PET 4. 12. Pretlačen krompir (7), paniran ribji file (7,34), zelena 

solata, banana 

OPOZORILO 

LEGENDA snovi ali proizvodov, ki povzročajo alergijo ali preobčutljivost: 1.  Žita, ki vsebujejo 

gluten, 2.  Raki in proizvodi iz rakov, 3.  Jajca in proizvodi iz jajc, 4.  Ribe in proizvodi iz rib, 5.  Arašid 

(kikiriki) in proizvodi iz arašidov, 6.  Zrnje soje in proizvodi iz soje, 7.  Mleko in mlečni izdelki (vsebujejo 

laktozo),  8.  Oreški, 9.  Listna zelena in proizvodi iz nje, 10.  Gorčično seme ali proizvodi iz 

njega, 11.  Sezamovo seme ali proizvodi iz njega, 12.  Žveplov dioksid ali sulfiti v koncentraciji (več kot 10 

mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO2), 13.  Volčji bob in proizvodi iz njega, 14.  Mehkužci in proizvodi iz 

njih.     

Posamezna živila in jedi lahko vsebujejo prisotnosti alergenov v sledovih. 

Kruh in pekovsko pecivo  - vse vrste kruha in pekovskega peciva vsebujejo gluten iz pšenice, lahko tudi iz 

drugih žit, ki so posebej navedena na jedilniku. Kruh in pekovsko pecivo lahko vsebujejo sledi alergenov 1, 

3, 6, 8 in 13. 

Pri proizvodih, ki vsebujejo oreščke (mandlji, lešniki, orehi, indijskih oreščki, ameriških orehi, brazilskih  

oreščki, pistacija, makadamija) so navedni konkretno vsebovani oreščki. 

Na podlagi zdravniških potrdil se iz jedilnika izločijo ali zamenjajo živila, ki posameznikom povzročajo 

težave. 

Katalog jedi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost, je na voljo v kuhinji matične šole in podružničnih šol 

ter pri vodji prehrane in na spletni strani šole (zavihek prehrana). Povezava do kataloga jedi, ki povzročajo 

alergije ali preobčutljivost.  

https://www.os-skofljica.si/prehrana/7778-2/ 
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