
TOPLA  MALICA  −  FEBRUAR  2023 

DAN MENI JEDILNIK SNOVI ALI PROIZVODI, KI 
POVZROČAJO  ALERGIJE ALI 
PREOBČUTLJIVOSTI 

SREDA 
1. 2. 2023 

1. meni ▪ makaronovo meso, 
▪ zelena solata; 

▪ gluten-pšenica, jajca lahko 
vsebuje sledi soje 

 2. meni ▪ testenine, 
▪ šampinjoni v sirovi omaki s 

plemenito plesnijo, 
▪ zelena solata; 

▪ gluten-pšenica, jajca lahko 
vsebuje sledi soje 

▪ smetana, mleko, gluten-
pšenica 

ČETRTEK, 
2. 2. 2023 

1. meni ▪ mesna kroglica v paradižnikovi 
omaki, 

▪ čokoladni navihanček; 

▪ gluten-pšenica 
 

▪ gluten-pšenica, lešnik, mleko, 
jajca lahko vsebuje sojo, 
druge oreščke (oreh, mandelj) 
in sezam 

 2. meni ▪ funšterc, 
▪ vanilijeva krema, 
▪ smotthie; 

▪ gluten-pšenica, jajca, mleko 
▪ rumenjak, mleko lahko 

vsebuje pšenični gluten in 
sojo 

PETEK, 
3. 2. 2023 

1. meni ▪ piščančja bedra, 
▪ mlinci, 
▪ zelenjavna prikuha/rdeče dušeno 

zelje; 

 
▪ gluten-pšenica, jajca sledovi 

mleka in sezama 

 2. meni ▪ marelični cmoki, 
▪ sadna kupa 

▪ gluten-pšenica, žveplov 
dioksid, skuta, jajca vsebuje 
sojo, oreščke (lešnik, orehi, 
mandeljni) in sezam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOPLA  MALICA  −  FEBRUAR  2023 

DAN MENI JEDILNIK SNOVI ALI PROIZVODI, KI 
POVZROČAJOALERGIJE ALI 
PREOBČUTLJIVOSTI 

PONEDELJEK, 
13. 2. 2023 

1. meni ▪ goveji mesni tortelini, 
▪ smetanova lahka  omaka, 
▪ rdeča pesa;  

▪ gluten-pšenica, jajca sledovi 
mleka in soje 

▪ gluten-pšenica, mleko 

 2. meni ▪ sirni tortelini, 
▪ smetanova lahka omaka, 
▪ rdeča pesa;  

▪ gluten-pšenica, mleko, jajca 
lahko vsebuje sojo 

▪ gluten-pšenica, mleko 

TOREK, 
14. 2. 2023 

1. meni ▪ junčja rižota z zelenjavo, 
▪ sadje;  

▪ gluten-pšenica 

 2. meni ▪ skutne palačinke z legirjem, 
▪ domači jabolčni kompot;  

▪ gluten-pšenica, jajca, mleko 

SREDA, 
15. 2. 2023 

1. meni ▪ golaž z zeljem, 
▪ košarica z jagodnim in vanilja 

nadevom; 

▪ gluten-pšenica 
▪ gluten-pšenica, jajca, mleko 

lahko vsebuje oreške( lešnik, 
oreh, mandelj) in sezam 

 2. meni ▪ zelenjavni ražnjiči, 
▪ sir žar, 
▪ košarica z jagodnim in vanilja 

nadevom; 

 
▪ mleko 
▪ gluten-pšenica, jajca, mleko 
▪ lahko vsebuje oreške( lešnik, 

oreh, mandelj) in sezam 

ČETRTEK, 
16. 2. 2023 

1. meni ▪ piščančji zrezek po dunajsko, 
▪ francoska solata; 

▪ gluten-pšenica, jajca 
▪ jajčni rumenjak, gorčična 

semena 

 2. meni ▪ sir po dunajsko, 
▪ francoska solata; 

▪ mleko, jajca, gluten-pšenica 
▪ jajčni rumenjak, gorčična 

semena 

PETEK, 
17. 2. 2023 

1. meni ▪ pleskavica, 
▪ lepinja,  
▪ kečap, sadje;  

 
▪ gluten-pšenica 

 2. meni ▪ tofu, 
▪ lepinja, 
▪ kečap, sadje 

▪ soja 
▪ gluten-pšenica 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOPLA  MALICA  −  FEBRUAR  2023 

DAN MENI JEDILNIK SNOVI ALI PROIZVODI, KI POVZROČAJO 
ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI 

PONEDELJEK, 
20. 2. 2023 

1. meni ▪ zrezek v naravni omaki, 
▪ kuskus,  
▪ solata; 

▪ gluten-pšenica 
▪ lahko vsebuje sledi soje 

 2. meni ▪ gobova juha, 
▪ ajdovi žganci; 

▪ gluten-pšenica 
▪ sledovi glutena, oreškov in 

sezama 

TOREK, 
21. 2. 2023 

1. meni 
 
 

▪ hrenovka v naravnem ovoju, 
▪ bela štručka, 
▪ ajvar, gorčica; 

▪  
▪ gluten-pšenica 
▪ gorčična semena 

 2. meni ▪ polpeti, 
▪ bela štručka, 
▪ ajvar, gorčica; 

▪ gluten-pšenica, kosmiči ovseni 
sojini žveplov dioksid vsebuje 
sledi mleka, jajc, oreškov 
(lešnik, oreh, mandelj) in sezam 

SREDA, 
22. 2. 2023 

1. meni ▪ lazanja mesno zelenjavna, 
▪ sadje;  

▪ gluten-pšenica, mleko sledovi 
jajc in soje 

 2. meni ▪ lazanja z zelenjavo, 
▪ sadje;  

▪ gluten-pšenica, mleko sledovi 
jajc in soje 

ČETRTEK, 
23. 2. 2023 

1. meni ▪ špageti, 
▪ milanska omaka, 
▪ solata; 

▪ gluten-pšenica sledovi jajc in 
soje 

▪ gluten-pšenica 

 2. meni ▪ špageti, 
▪ šampinjoni po dunajsko, 
▪ cvetačna omaka, 
▪ solata; 

▪ gluten-pšenica sledovi jajc in 
soje 

▪ gluten-pšenica, jajca 
▪ smetana, gluten-pšenica 

PETEK, 
24. 2. 2023 

1 .meni ▪ mesno zelenjavna enolončnica z 
zakuho in čičeriko, 

▪ listnati rogljič s čokoladno  kremo; 

▪ gluten-pšenica, jajca 
 

▪ gluten-pšenica, sojin lecitin, 
jajca, mlečne beljakovine, 
lešnik 

 2. meni ▪ domača enolončnica  s svežo 
zelenjavo, zakuho in čičeriko, 

▪ listnati rogljič s čokoladno  kremo 

▪ gluten-pšenica, jajca 
 

▪ gluten-pšenica, sojin lecitin, 
jajca, mlečne beljakovine, 
lešnik 

 

 

 

 

 

 



TOPLA  MALICA  −  FEBRUAR  2023 

DAN MENI JEDILNIK SNOVI ALI PROIZVODI, KI POVZROČAJO 
ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI 

PONEDELJEK 
27. 2. 2023 

1. meni ▪ piščančji kebab, 
▪ bombeta, 
▪ jogurtov preliv, 
▪ solatni list;  

 
▪ gluten-pšenica 
▪ mleko 

 2. meni ▪ burek skutni okrogli, 
▪ tekoči naravni jogurt; 

▪ gluten-pšenica, jajca, smetana 
lahko vsebuje sojo, oreščke 
(oreh, lešnik, mandelj) in sezam 

 

TOREK, 
28. 2. 2023 

1. meni ▪ mesni kaneloni, 
▪ tatarska omaka, 
▪ zelenjavna priloga baby 

korenček; 

▪ gluten-pšenica, mleko, listna 
zelena lahko vsebuje sojo, oreške  
(lešnik, oreh, mandelj) in sezam 

▪ rumenjak, gorčična semena 
 

 2.meni ▪ sirni kaneloni, 
▪ tatarska omaka, 
▪ zelenjavna priloga baby 

korenček; 

▪ gluten-pšenica, jajca, mleko 
lahko vsebuje sojo,  oreške 
(lešnik, oreh, mandelj) in sezam 

 

 

 

Dijakom so pri vsakem obroku na voljo tudi kruh in napitki. 

Polbeli kruh: gluten-pšenica 

Opomba: v primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridružujemo pravico do spremembe 

jedilnika. 


