
 

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: 5. 9.– 9. 9. 2022 
  1-2 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 5.9. TOREK, 6.9. SREDA, 7.9. ČETRTEK, 8.9. PETEK, 9.9. 

Zajtrk 

Polbel kruh*, maslo, 
marmelada, sadni čaj z 
limono/mleko 

Mlečni zdrob s posipom 
iz mletih lešnikov, 
rjavega sladkorja in 
cimeta 

Mlečni rogljiček, kakav Mlečni riž s kakavovim 
posipom 

Ovsen kruh*, domač 
vesoljski namaz, šipkov 
čaj/mleko 

Dop. malica 
Sadna kaša Banana  Goveja juh z zakuho Banana  Zelenjavna juha z 

zakuho 

Kosilo 

Svinjska pečenka 
(narezana na koščke), 
pražen krompir, baby 
korenček, zelena solata 

Goveji golaž, polenta, 
mešana solata s koruzo 

Piščančje trakci, 
džuveč riž, šobska 
solata 

Telečja obara, žličniki, 
jabolčna čežana 

Slivovi cmoki z 
drobtinami, mešan 
kompot 

Pop. malica 

Jabolko*, masleni 
piškoti  

Makova štručka, čaj Koruzna žemljica, 
nektarina 

Sirova štručka, čaj Kislo mleko (živila iz 
sheme kakovosti), 
hruška 
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JEDILNIK: 12. 9.– 16. 9. 2022 
                  1-2 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 12.9. TOREK, 13.9. SREDA, 14.9. ČETRTEK, 15.9. PETEK, 16.9. 

Zajtrk 

Ovsen kruh*, domač 
ribji namaz, zeliščni čaj z 
limono in 
medom/mleko 

Ovsena kaša na mleku 
 

Polenta, mleko 
 

Zaroštan močnik, 
banana 

Nadrobljen kruh 
(kmečki hlebec) v beli 
kavi 

Dop. malica 

Korenčkova juha z 

zdrobom 

Banana  Sadna kaša Smuti (sveže sadje z 

dodatkom jogurta) 

Kremna bučna 

(hokaido) juha  

Kosilo 

Mesno zelenjavna rižota 
s parmezanom, 
paradižnikova solata 

Puranji zrezek (narezan 
na koščke) v paprični 
omaki, bugur, 
zelenjavna priloga 

Piščančji paprikaš, njoki, 
mešana solata  

Čufti, pire krompir, 
zelena solata z bučnim 
oljem 

Tortelini v sirovi omaki, 
zelena solata s 
korenčkom 

Pop. malica 

Pirina žemljica*, jogurt Slanik, nektarina Jabolko, kamutova 
štručka* 

Hruška  Grozdje  
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JEDILNIK: 19. 9.– 23. 9. 2022 
       1-2 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 19.9. TOREK, 20.9. SREDA, 21.9. ČETRTEK, 22.9. PETEK, 23.9. 

Zajtrk 

Črni kruh, zeliščni 
namaz (mu), sadni 
čaj/mleko 
 

Pirin kruh*, vitaminski 
namaz, zeliščni 
čaj/mleko 

Mlečna prosena kaša z 
banano 

Mlečni kus kus s 
posipom 

Polbel kruh*, domač 
jajčni namaz, čaj/mleko 

Dop. malica 

Sadna kaša (iz banan, 

jabolk in piškotov) 

Jabolčna čežana   Cvetačna kremna juha Smuti (sveže sadje z 

dodatkom jogurta) 

Špinačna kremna juha 

Kosilo 

Goveji zrezek (narezan 
na koščke) v čebulni 
omaki, gluhi štruklji, 
zelena solata  

Špageti (polžki) z 
bolonjsko omako, 
parmezan, mešana 
solata  

Puranji zrezek na žaru 
(razrezan na koščke), 
rizi-bizi, motovilec 

Piščančji trakci v 
smetanovi omaki, kus 
kus, paradižnikova 
solata 

Ribji polpet, pire 
krompir, zelena solata 

Pop. malica 

Prerezana polnozrnata 
štručka z rezino sira, čaj 

Marmorni kolač, voda Slanik, 100% sok Kefir*, ringlo  Pletena štručka, mleko 
0,2l 
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JEDILNIK: 26. 9.– 30. 9. 2022 
      1-2 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 26.9. TOREK, 27.9. SREDA, 28.9. ČETRTEK, 29.9. PETEK, 30.9. 

Zajtrk 

Mlečni zdrob s 
kakavovim posipom, 
banana 
 

Granola, tekoči jogurt Pšenični polbeli kruh*, 
maslo,  med, bela žitna 
kava 

Pirin zdrob, lešnikov 
posip, banana 
 

Pletenka s semeni, kakav 
 
 

Dop. malica 

Goveja juha z zakuho Prežganka Smuti (sveže sadje z 
dodatkom jogurta) 

Porova kremna juha Sadna kaša 

Kosilo 

Govedina stroganov, 
dušen riž, mešana 
solata  

Mesno zelenjavna 
lazanja, zelena solata  

Krompirjeva 
enolončnica z zelenjavo 
in hrenovko, kruh, 
domače pecivo 

Testenine (metuljčki) v 
lososovi omaki, 
mešana solata s 
paradižnikom 

Zelenjavna mineštra z 
lečo, čičeriko in cmočki, 
kruh, domač jabolčni 
zavitek 

Pop. malica 

Ajdov kruh, marelica Polnozrnat kruh, 
jabolčni krhlji  

Kamutova štručka*, čaj  Alpski jogurt, nektarina Slive 

  

 


