JEDILNIK: 01. 03.– 05. 03. 2021
1-3 let
OBROKI

PONEDELJEK, 1. 3.

TOREK, 2. 3.

Zajtrk

Črn kruh*, sirni namaz
(mu), bela žitna kava

Pirin kruh, šunka, list
zelene solate, zeliščni
čaj/mleko

Dop. malica

Sadni krožnik

Jabolko

Kosilo

Minjonska juha,
piščančji zrezek v porovi
omaki, njoki, zelena
solata s čičeriko (1-2 b/
čičerike)
Ajdov kruh z orehi (1-2
b/orehov), mandarina

Goveja juha z zakuho,
kuhana govedina
narezana na koščke, pire
krompir, špinača

Pop. malica

Sirovka* (60g), čaj

SREDA, 3. 3.

ČETRTEK, 4. 3.

PETEK, 5. 3.

Prosena kaša na mleku z Stoletni kruh, domač
Ovsen kruh*, kisla
dušenimi jabolki
vitaminski namaz, kakav smetana, palčke
korenčka, čaj z limono in
medom/mleko
Banana
Sadni jogurt
Sadni krožnik
Telečji zrezki v
vrtnarski omaki,
zelenjavni narastek,
motovilec z bučnim
oljem
Grški jogurt

Svinjska pečenka,
džuveč riž, zelena solata
s fižolom (1-2 b/fižola)

Cvetačna kremna juha,
ribji polpet, krompirjeva
in zeljnata solata

Slanik, hruška

Polnozrnati krekerji,
jabolko

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: 08. 03.– 12. 03. 2021
1-3 let
OBROKI

PONEDELJEK, 8. 3.

TOREK, 9. 3.

Zajtrk

Črni kruh, maslo,
marmelada, zeliščni
čaj/mleko

Pirin zdrob s posipom iz
lešnikov in rjavega
sladkorja

Dop. malica

Sadni krožnik

Kosilo

Brokolijeva kremna juha,
rižota iz 3 vrst žit (riž,
pira, ječmen) s puranjim
mesom in zelenjavo,
rdeča pesa
Skuta, banana

Pop. malica

SREDA, 10. 3.

ČETRTEK, 11. 3.

PETEK, 12. 3.

Polnozrnat francoski
rogljiček, bela kava

Koruzni kruh, jajčni
namaz, sadni čaj z
limono in medom

Banana

Kmečki kruh, sirni
krožnik, orehi (1-2
b/orehov), sadni
čaj/mleko
Jabolko

Zelenjavni krožnik

Tekoči navadni jogurt

Segedin golaž, krompir
v kosih, domače pecivo,
čaj

Telečja obara, ajdovi
žganci, domač vanilijev
puding

Zelenjavna enolončnica,
palačinke z marmelado,
mešan kompot

Žepek s sezamom*,
hruška

Makovka, mandarina

Mesne kroglice v
paradižnikovi omaki,
pire krompir, zelena
solata s koruzo (1-2
b/koruze)
Grški jogurt s
podloženim sadjem

Pomaranča, grisini

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: 15. 03.– 19. 03. 2021
1-3 let
OBROKI

PONEDELJEK, 15. 3.

TOREK, 16. 3.

SREDA, 17. 3.

ČETRTEK, 18. 3.

PETEK, 19. 3.

Zajtrk

Ovsen kruh*, argeta
pašteta, zeliščni čaj z
limono in medom/mleko

Mlečni riž s čokoladnim
posipom

Polnozrnati kruh,
vesoljski namaz, čaj z
limono/mleko

Črn kruh, puranja prsa,
kisle kumarice,
čaj/mleko

Nadrobljen kruh
(kmečki hlebec) v beli
kavi

Dop. malica

Zelenjavni krožnik

Banana

Sadje

Sadni krožnik

Banana

Kosilo

Piščančji zrezek (narezan
na trakce) v naravni
omaki, široki rezanci,
motovilec v solati
Jabolko

Goveji golaž, polenta,
zeljnata solata s fižolom
(1-2 b/fižola)

Svinjska pečenka, pečen
krompir, baby korenček
z maslom, rdeča pesa

Jota s suhim mesom,
kruh, domače pecivo,
razredčen 100% sok

Prerezana črna žemljica
z rezino sira, čaj

Krhlji pomaranče,
masleni piškoti

Navadni jogurt, ajdova
bombetka (60g)

Porova kremna juha,
pečen file ostriža, kuskus s kvinojo in
zelenjavo, čaj
Skutin sonček*, hruška

Pop. malica

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: 22. 03.–26. 03. 2021
1-3 let
OBROKI

PONEDELJEK, 22. 3.

TOREK, 23. 3.

SREDA, 24. 3.

ČETRTEK, 25. 3.

PETEK, 26. 3.

Zajtrk

Koruzni močnik s
čokoladnim posipom

Črni kruh, domač tunin
namaz, zeliščni
čaj/mleko

Pirin kruh, topljen
sirček, čaj/mleko

Mlečna prosena kaša z
brusnicami (1-2
b/brusnic)

Polnozrnat kruh, skuta z
drobnjakom, čaj z
limono/mleko

Dop. malica

Banana

Sadni krožnik

Zelenjavni krožnik

Banana

Sadni krožnik

Kosilo

Pašta fižol s prekajenim
mesom, črni kruh,
jabolčni zavitek, čaj

Ričet s svinjskim
mesom, kruh, domač
čokoladni puding

Polbel kruh, sirni namaz

Testenine (polžki) s
popečenimi piščančjimi
trakci v smetanovi
omaki, zelena solata z
bučnim oljem
Ovseni piškoti*, jabolko

Zelenjavna enolončnica z
ajdovo kašo, marelični
cmok z drobtinami,
razredčen 100% sok

Pop. malica

Goveja juha z
zvezdicami, kuhana
govedina v zelenjavni
omaki, pire krompir,
kitajsko zelje v solati
Kefir*, kruh

Pletenka s sezamom,
hruška

Kamutova bombetka*,
čaj

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: 29. 03.– 02. 04. 2021
1-3 let
OBROKI

PONEDELJEK, 29. 3.

TOREK, 30. 3.

Zajtrk

Masleni rogljiček, kakav

Dop. malica

Jabolko

Kosilo

Piščančji paprikaš,
polenta, zeljnata solata,
čaj

Zelenjavna juha, lovska
pečenka, pražen
krompir, motovilec z
jajcem

Pop. malica

Kislo mleko, banana

Grisini, navadni ego

SREDA, 31. 4.

Črni kruh, domač
Koruzni kruh, poli
čičerikin namaz, zeliščni salama, kisle kumarice,
čaj/mleko
čaj z limono in
medom/mleko
Sadni krožnik
Skuta s sadjem

Polnozrnati špageti (1-2
polžki) z bolonjsko
omako in parmezanom
(1-2 b/parmezana),
zelena solata s koruzo (12 b/koruze)
Abc piškoti, jabolko

ČETRTEK, 1. 4.

PETEK, 2. 4.

Zaroštan močnik s
kakavovim posipom

Rženi kruh*, trdo
kuhano jajce, sadni čaj z
limono/mleko

Banana

Zelenjavni krožnik

Goveji zrezki v
zelenjavni omaki,
kruhova rolada, rdeča
pesa

Bučkina kremna juha,
rižev narastek s sadnim
prelivom, mešan
kompot

Mlečna štručka, čaj

Pomaranča, orehova
potička

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 .

