
Seznam družin  
  
Družina A: 
 
HRANA:  sladkor, moka, olje, zelenjava, sadje,  meso (suhe 
salame), mleko, maslo, jajca, testenine, razne  omake, krompir, riž, 
kvinoja,  kokosova moka, čaj, med; 
 
KOZMETIKA:  šamponi, milo, zobne krtačke,   deodorant; 
 
Družina B: 
 
OBLAČILA:  Ženska oblačila XS/S, obutev 37/38, Moška oblačila 
S/M, obutev 42/43 ,  Kozmetika za ženske,  Posteljnina 
 
DARILA ZA OTROKE: Otroški aparat za manikuro,  Steza za 
avtomobilčke/avtomobilčki 
 
Družina C: 
 
HRANA:  namazi, paštete, suha salama, sir, maslo, čaji,  sok, 
testenine, olje, kis, sadje, zelenjava, čokoladni  namaz, kosmiči, 
meso; 
 
OBLAČILA:  moška toplejša konfekcija XXL, zimska obutev 41, 
oblačila za dečka 152/158, obutev št 36  
 
KOZMETIKA:  otroške plenice št. 5, prašek za perilo,  mehčalec za 
perilo;  
 
Družina D: 
 
HRANA:  piščančja salama, jogurt, sir, zelenjava, sadje, kava, 
goveje meso, moka, tuna, vegeta,  sladkor, moka, sladkarije za 
otroke ...  karkoli; 
 
KOZMETIKA in ČISTILA: pralni prašek, milo za roke, šampon, 
toaletni papir, zobna pasta, deodorant; 
 
Družina E: 
 
HRANA: Testenine, olje, kis, piščančja pašteta,  Zdenka sir, suha 
čajna salama, namazi, posebna klobasa, majoneza, piščančje 
hrenovke, navadni in sadni jogurt, sadje, zelenjava, puding,  
čokolino,  čips, smoki, bobi palčke, čokolada, piškoti; 
 



POHIŠTVO:  Postelja in žimnica - širine 90 cm, posteljnina, omarica 
za TV in rabljen TV, sušilec za perilo; 
 
DARILO ZA OTROKE:  rabljena kozmetična mizic; 
 
Družina F: 
 
OBLAČILA:  mama - Ženska oblačila S, obutev 40, oče - Moška 
oblačila M, obutev 41, Hči - oblačila (11 let), velikost S,  obutev 38  
(samo nova obutev zaradi poškodbe  stopal);  Sin 1 - velikost 128, 
obutev št 33;  Sin 2 - oblačila 80/81,  Sin 3 - oblačila velikost M, 
obutev 44 
 
POHIŠTVO: varčni radiatorji 
 
DARILA ZA 4 OTROKE:  Hči - želi kreativni set za risanje;  Sin 1 - 
rabljen dron s kamero, Sin 2 - rabljen Xbox, Sin 3 - igračke za 
fantka starega 2 leti 
 
HRANA:  
Namazi, kruh, čokolino, kosmiči, maslo,mleko, jajca, sadje, 
zelenjava, ... karkoli po vašem okusu. 
 
Družina G: 
 
OBUTEV:  Gumijasti škornji velikost 43/44 
 
HRANA:   karkoli po vašem okusu in mesni izdelki 


