
 

OPOMBE:   
Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   
Za žejo imajo otroci v vrtcu ves dan na voljo vodo ali manj sladkan čaj!  
*Živila iz ekološke pridelave. 
Obroki lahko vsebujejo alergene iz Uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo so navedene v Katalogu (priloga jedilnika), objavljenem na 
oglasni deski .  
 

  

JEDILNIK: 6. 12.–10. 12. 2021 
  1-3 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 6.12. TOREK, 7.12. SREDA, 8.12. ČETRTEK, 9.12. PETEK, 10.12. 

Zajtrk 

Parkelj, kakav Riž na mleku*, mleta 
čokolada za posip 

Pletenka s sezamom, 
skutina pena s 
kakijem*  

Navaden jogurt, sirova 
štručka 

Ovsen kruh*, domač 
jajčni namaz, šipkov 
čak z limono in 
medom/mleko 

Dop. 
malica 

Suho sadje in 
mandarina 

Banana 
 

Mandarine 
 

Sadno-zelenjavni 
krožnik 

Smuti 

Kosilo 

Porova juha, 
makaronovo meso, 
riban sir, zelena solata 
s cvetačo 

Puranji zrezek (narezan 
na trakce) v naravni 
omaki, ajdova kaša, 
zelena solata 

Kuhana hrenovka, 
matevž, kislo zelje v 
prikuhi 

Piščančja obara z 
vlivanci, polnozrnat 
kruh*, domač jabolčni 
zavitek, 100 % sok 

Lečina juha, zelenjavni 
zrezek, krompirjev 
pire, zelena solata 

Pop. 
malica 

Hruška*, koruzna 
štručka 

Kaki, ovsena kajzerica Črna žemljica z rezino 
sira, čaj 
 

Slanik*, čaj 
 

Kefir*, ržena žemlja 
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JEDILNIK: 13. 12.–17. 12. 2021 
  1-3 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 13.12. TOREK, 14.12. SREDA, 15.12. ČETRTEK, 16.12. PETEK, 17.12. 

Zajtrk 

Žitna kava z mlekom, 
ržen kruh*, topljen sir, 
rezina kisle kumare 

Pirin gres s cimetom in 
kokosovim sladkorjem 

Mlečna bombeta z 
rozinami*, kakav  

 

Polnozrnata žemljica, 
puranja prsa, rezina 
sira, list solate, sadni 
čaj/mleko 

Kmečki hlebec, vesoljski 
namaz, sadni čaj z 
limono in medom/mleko 

Dop. 
malica 

Sadni krožnik Banana Sadni krožnik Rezine vanila kakija Smuti 

Kosilo 

Koromačeva juha, 
piščančji medaljoni, riž, 
endivija in radič s 
krompirjem 

Mesne kroglice v 
paradižnikovi omaki, 
krompirjev pire, 
motovilec  

Puranovi trakci v 
smetanovi omaki, 
bulgur, zelena solata z 
bučnim oljem  
 

Bujta repa, krompir v 
kosih, domače pecivo 

Zelenjavna juha, domači 
skutini štruklji, 100 % 
sok 

Pop. malica 

Pomaranča, ajdov kruh 
z orehi 

Kakavova štručka s 
cimetom*, jabolko 

Pomaranča, grisini s 
sezamom 

LCA probiotični jogurt, 
koruzna štručka* 

Mandarina, ovsena 
štručka* 
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JEDILNIK: 20. 12.–24. 12. 2 
                    1-3 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 20.12. TOREK, 21.12. SREDA, 22.12. ČETRTEK, 23.12. PETEK, 24.12. 

Zajtrk 

Rožičeva potička*, 
kakav 

Kmečki hlebec*, domač 
vitaminski namaz, 
zeliščni čaj z limono in 
medom/mleko 
 

Koruzni močnik s 
kakavom 

 

Rženi kruh*, kuhan 
pršut, sveža paprika, 
sadni čaj z 
medom/mleko 

Kosmiči (mešanica žit, 
suhega sadja in medu), 
mleko 

Dop. 
malica 

Sadni krožnik Sadno - zelenjavni 
krožnik 

Banana Sadni krožnik Smuti 

Kosilo 

Graham polžki, 
bolonjska omaka, 
parmezan, rdeča pesa 
 

Telečja obara, ajdovi 
žganci, domače pecivo, 
100 % sok  

Svinjski zrezek v 
vrtnarski omaki, 
kruhova rolada, 
motovilec s fižolom  

Jota s kislim zeljem in 
koščki klobase, kruh, 
domač čokoladni puding 

Korenčkova juha, file 
osliča, krompirjeva 
solata 

Pop. malica 

Presta, rezine kakija Alpski jogurt-lešnik, 
kamutova štručka 

Makovka, čaj  Sirova štručka, 
pomaranča* 

Medenjak*, čaj 
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JEDILNIK: 27. 12.–31. 12. 2021 
  1-3 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 27.12. TOREK, 28.12. SREDA, 29.12. ČETRTEK, 30.12. PETEK, 31.12. 

Zajtrk 

Polbel kruh*, maslo, 
med, kakav 

Carski praženec, grški 
jogurt, hruška  
 

Črni kruh*, mortadela, 
kumarice, zeliščni čaj z 
limono in medom/mleko 

Kokosova potica, sadni 
čaj z limono in medom/ 
mleko 
 

Koruzni kosmiči, 
mleko* 

Dop. 
malica 

Sadni krožnik Sadni krožnik Sadni krožnik Sadni krožnik Banana  

Kosilo 

Domača pizza, zelena 
solata  

Mesna musaka s 
krompirjem, motovilec  

Bučna juha, piščančji file 
na žaru, 3 riži (rjavi, 
rdeči, črni), zelenjava v 
prilogi 

Svinjska pečenka v 
naravni omaki, pražen 
krompir, baby korenček 
v prilogi, kitajsko zelje v 
solati 

Zelenjavna mineštra, 
čokoladne palačinke, 
mešan kompot 

Pop. malica 

Mlečni rogljiček, 
jabolko* 

Pirina bombetka*, čaj Buhtelj z marmelado, čaj Skutka s podloženim 
sadjem 

Jabolko*, krekerji 

 


