
MARVIN IZDELKI – VSEBNOST ALERGENOV 

 
1. SENDVIČI 

       

 TUNA SENDVIČ – gluten, soja, ribe, lahko vsebuje sledi: sezam, 

mleko in mlečni izdelki 

 TURBO SENDVIČ – gluten, soja, lahko vsebuje sledi: sezam, 

laktoza, soja, gorčica 

 NAVADNI SENDVIČ – gluten, soja, lahko vsebuje: sezam, laktoza 

 SIROV SENDVIČ – gluten, laktoza 

 POLI SENDVIČ – gluten, soja, sezam, laktoza 

 MIX SENDVIČ – gluten, soja, laktoza, sezam 

 SUHI SENDVIČ - gluten, soja, laktoza, sezam 

 SENDVIČ POHANČEK - gluten, soja, laktoza, sezam, jajca, gorčica 

 SENDVIČ PRŠUT - gluten, soja, laktoza, sezam 

 SENDVIČ PURAN FIT - gluten, soja, laktoza, sezam, jajca 

 FRENK SENDVIČ - gluten, soja, laktoza, sezam, sledi jajc, gorčice 

 ANGLEŠKI SENDVIČ - gluten, soja, laktoza, sezam 

 GIOVANI SENDVIČ - gluten, soja, laktoza, sezam 

 GRŠKI SENDVIČ - gluten, soja, laktoza, sezam, sledi jajc, gorčice, 

zelene 

 PIŠČANČJI SENDVIČ - gluten, soja, laktoza, sezam, sledi jajc, 

zelena, sezam 

 SENDVIČ MONI - gluten, soja, laktoza, sledi jajc, zelene, sezama 

 SENDVIČ TONI - gluten, soja, laktoza, sezam, 

 SIROVKA – gluten, laktoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. KRUH 

 

 BLAZINICA BELA S SEZAMOM – žita z glutenom (pšenica, rž), 

vsebuje lahko: mleko, soja, sezam 

 BLAZINICA BELA - žita z glutenom (pšenica, rž), vsebuje lahko: 

mleko, soja sezam 

 BLAZINICA KORUZNA - žita z glutenom (pšenica), vsebuje lahko: 

mleko, soja, sezam 

 KROF ČOKOLADNI - žita z glutenom (pšenica), mleko, jajca, soja, 

vsebuje lahko: sezam in drugi oreščki (orehi, lešniki) 

 LEPINJA – gluten (pšenica), vsebuje lahko: mleko, soja, sezam, jajca 

 ŠTRUČKA BELA - gluten (pšenica), vsebuje lahko: mleko, soja, 

sezam, jajca 

 ŠTRUČKA S SEMENI - gluten (pšenica), sezam, vsebuje lahko: 

mleko, soja, jajca 

 ŠTRUČKA SEZAM - gluten (pšenica), sezam, vsebuje lahko: mleko, 

soja, jajca 

 SIROVA ŠTRUČKA - gluten (pšenica), mleko, vsebuje lahko: mleko, 

soja, jajca 

 BLAZINICA S SEMENI - žita z glutenom (pšenica, rž, ječmen), 

soja, sezam, vsebuje lahko: mleko 

 BOMBETKA S SEZAMOM - gluten (pšenica), sezam, vsebuje lahko: 

mleko, soja, jajca 

 CIABATTA PROTEINSKA - žita z glutenom (pšenica, oves, pira, 

ječmen),mleko, vsebuje lahko: soja, sezam 

 CIABATTA AJDOVA - žita z glutenom (pšenica), mleko, vsebuje 

lahko: soja, sezam 

 OVSENA BOMBETKA – pšenica, oves, vsebuje lahko: mleko, jajca, 

soja, sezam in orehi 

 RŽENA BOMBETKA – rž, pšenica, vsebuje lahko: mleko, soja, jajca, 

sezam, orehi 

 ŽEMLJA KORUZNA – pšenica, vsebuje lahko: mleko, soja, jajca, 

sezam, orehi 

 STOLETNA ŠTRUČKA – pšenica, oves, rž, ječmen, soja in sezam, 

vsebuje lahko: mleko, jajca, orehi 

 

 



3. SOLATE 

 

 TUNINA - ribe 

 MEŠANA – brez alergenov 

 PERUTNINSKA – gluten, jajca, soja, mleko, lešniki, orehi, pistacija, 

zelena, gorčica, sezam 

 VITAMINSKA – brez alergenov 

 MAVRIČNA – brez alergenov 

 VITAL - jajca 

 SOLATNI PRELIV – gorčična semena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OSTALI IZDELKI 

 

 MASLO - laktoza 

 MARMELADA – brez alergenov 

 MU SIRNI NAMAZ – laktoza 

 MED – brez alergenov 

 PAŠTETA PE-PE – brez alergenov 

 MUKI SKUTICA – laktoza 

 PUDING PIKI – laktoza, 

 EGO NAVADNI - laktoza 

 EGO SADNI JAGODA, GROZDJE, MALINA - laktoza 

 ZAVITEK SKUTA – gluten, laktoza, jajca, lahko vsebuje sledi: soja, 

sezam in oreščki 

 ZAVITEK JABOLKO – gluten, jajca, lahko vsebuje sledi: mleko, 

soja, sezam in oreščkov 

 PIZZA ŽEPEK – gluten, mleko, sirotka, lahko vsebuje: soja, jajca, 

lešniki, mandlji, pistacija, orehi, indijski oreščki, ameriški oreščki, 

brazilski oreščki, makedamija in sezam 



 MUESLI PLOŠČICA 
okus jagoda/jogurtov preliv – laktoza, soja, gluten, žveplov dioksid, lahko 

vsebuje sledi: različni oreščki, arašidi, sezam in jajca 

okus jabolko, cimet/jogurtov preliv – laktoza, soja, gluten, žveplov dioksid, 

lahko vsebuje sledi: različni oreščki, arašidi, sezam in jajca 

okus marelica/jogurtov preliv - laktoza, soja, gluten, žveplov dioksid, lahko 

vsebuje sledi: različni oreščki, arašidi, sezam in jajca 

okus višnja/jogurtov preliv - laktoza, soja, gluten, žveplov dioksid, lahko 

vsebuje sledi: različni oreščki, arašidi, sezam in jajca 

okus gozdni sadež/jogurtov preliv - laktoza, soja, gluten, žveplov dioksid, lahko 

vsebuje sledi: različni oreščki, arašidi, sezam in jajca 

 VEGANSKA PLOŠČICA 
okus kakava – soja, gluten, lahko vsebuje: arašidi, različni oreščki, žveplov 

dioksid, melko, jajca in sezam 

okus kapučina – soja, gluten, lahko vsebuje sledi: arašidi, različni oreščki, 

mleko, jajca, sezam in žveplov dioksid 

 PROTEINSKA PLOŠČICA 

okus karamela/kakavov preliv – laktoza, soja, lahko vsebuje: gluten, razliščni 

oreščki, arašidi, sezam in jajca 

okus kokos/kakavov preliv - laktoza, soja, kokos, lahko vsebuje: gluten, razliščni 

oreščki, arašidi, sezam in jajca 

 

 

 MUESLI V LONČKU - 
– jagoda/bela čokolada – gluten, soja, mleko, lešniki 

– čokolada/lešnik – gluten, lešnik, soja, mleko 

– corn flakes – gluten, lahko vsebuje sledi: arašidi, 

oreščki, soja, mleko, volčji bob 

 

 

 

 

 ROGLJIČEK - 

– prazen -  gluten, laktoza, jajca, vsebuje lahko: 

oreščki, sezam,soja in drugi oreščki 

– polozrnat – gluten, laktoza, jajca, vsebuje lahko: 

oreščki, sezam,soja in drugi oreščki 

– marmeladni -  gluten, laktoza, jajca, vsebuje lahko: 

oreščki, sezam,soja in drugi oreščki 



– vanilija –  gluten, laktoza, jajca, vsebuje lahko: 

oreščki, sezam,soja in drugi oreščki 

– gozdni sadež – gluten, laktoza, jajca, vsebuje sledi: 

lupinasto sadje, sezam, mleko, soja 

 

 

 

4. TOPLI OBROKI MARVIN 

 

 PIŠČANČJI KEBAB – gluten, laktoza, meso: gorčica, zelena, soja, 

vsebuje lahko: mleko, soja, sezam, jajca 

 PLESKAVICA V LEPINJI – gluten, laktoza, vsebuje lahko: mleko, 

soja, sezam, jajca 

 HAMBURGER – gluten, laktoza, sezam, vsebuje lahko: mleko, soja, 

jajca 

 PIŠČANČJI ZREZEK – gluten, jajca, soja 

 PIZZA – gluten, laktoza, soja 

 VEGETARJANSKA PIZZA – gluten, laktoza, soja 

 PIZZA S TUNO – gluten, laktoza, ribe(tuna), soja 

 PIČIČI Z OMAKAMI – gluten, laktoza, soja 

 OMAKA KISLA SMETANA - laktoza 

 OMAKA JOGURT Z DROBNJAKOM - laktoza 

 

 

 


