JEDILNIK: 01. 02. – 05. 02. 2021
3 – 6 let
OBROKI

Zajtrk

PONEDELJEK, 1. 2.

SREDA, 3. 2.

ČETRTEK, 4. 2.

PETEK, 5. 2.
BREZMESNI DAN

Polbel kruh*, sirni namaz
(mu), bela kava

Ovsen kruh, puranja
šunka, kisle kumarice,
čaj z medom

Prosena kaša kuhana na Koruzni kruh*, domač
mleku z jabolki in
vitaminski namaz, čaj
cimetom

Sadni krožnik

Sadno-zelenjavni
prigrizek

Banana

Sadni krožnik

Sirni krožnik

Kremna juha iz
kolerabice z zakuho,
svinjski zrezki v vrtnarski
omaki, svaljki,
sestavljena solata

Sočni goveji (izbrana
kakovost) golaž,
polenta, skutina pena s
sadjem

Pečenice, kislo zelje,
pire krompir s
korenčkom, sok

Mineštra iz čičerike in
puranjega mesa, kruh,
domač višnjev zavitek

Zelenjavna kremna
juha, file lososa z
limono in rožmarinom,
basmati riž, rdeča pesa

Makovka, čaj

Ananas, krekerji

Ajdov kruh z orehi*,
pomaranča

Sadni kefir*, kamutova
žemljica (40 g)

Korenčkovi piškoti*,
kaki vanilija

Dop. malica

Kosilo

TOREK, 2. 2.

Pop. malica

Ržen kruh s semeni*,
maslo, med, planinski
čaj z limono

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: 8. 02. – 12. 02. 2021
3 – 6 let
OBROKI

Zajtrk

PONEDELJEK, 8. 2.

Prešernov dan Slovenski kulturni
praznik

TOREK, 9. 2.

SREDA, 10. 2.

ČETRTEK, 11. 2.

PETEK, 12. 2.
BREZMESNI DAN

Polbel kruh*,
čokoladno-lešnikov
namaz, čaj

Črni kruh*, maslo,
marmelada, bela kava

Mlečni zdrob, kakavov
posip

Koruzni kruh*, domač
tunin namaz, sadni čaj
z medom

Sadni krožnik

Sadni krožnik

Banana

Sirni krožnik

Svinjski zrezek v
korenčkovi omaki,
priloga iz 3 vrst žit z
zelenjavo, mešana
solata

Prežganka, piščančji
trakci v cvetačni
omaki, testenine,
zelena solata s fižolom

Sesekljana pečenka,
kisla repa s hruško,
matevž, vanilijev puding
s sadnim prelivom

Zelenjavna enolončnica
s kvinojo in lečo,
palačinke, jabolčni
kompot

Skuta s podloženim
sadjem

Mlečna štručka
(40 g), mandarina

Polnozrnati keksi
Leibnitz, kivi

Slanik, hruška*

Dop. malica

Kosilo

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: 15. 02. – 19. 02. 2021
3 – 6 let
OBROKI

PONEDELJEK, 15. 2.

TOREK, 16. 2.

SREDA, 17. 2.

ČETRTEK, 18. 2.

PETEK, 19. 2.
BREZMESNI DAN

Mlečni riž z mandljevim
posipom

Črn kruh, hrenovka,
gorčica, čaj

Kus kus na mleku

Bel kruh (manj slan),
domač čičerikin namaz,
šipkov čaj z limono

Nadrobljen kruh
(kmečki hlebec) v beli
kavi

Banana

Jabolko

Banana

Sadni krožnik

Banana

Goveja juha z ribano
kašo, kuhana govedina
narezana na koščke,
pražen krompir, dušeno
sladko zelje

Jota s kislo repo in
prekajenim mesom
(narezan na koščke),
krof z marmelado, čaj

Polenta, paradižnikova
omaka z baziliko,
mešana solata z jajcem,
navihanček

Telečji zrezki v
vrtnarski omaki,
kruhova rolada, zeljnata
solata z bučnim oljem in
fižolom

Bučkina kremna juha
(hokaido), tortelini v
smetanovi omaki, rdeča
pesa

Borovničev muffin*, čaj

Ovsen kruh, navaden
jogurt

Kamutova štručka
(40 g), rezine hruške

Kisla smetana,
polnozrnati krekerji

Slanik, jabolko

Zajtrk

Dop. malica

Kosilo

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. 02. – 26. 02. 2021
3 – 6 let
OBROKI

Zajtrk

PONEDELJEK, 22. 2.

TOREK, 23. 2.

SREDA, 24. 2.

ČETRTEK, 25. 2.

PETEK, 26. 2.
BREZMESNI DAN

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

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

Bela žitna kava,
kamutov kruh*

Ajdova žemlja,
piščančje prsi, list
zelene solate, zeliščni
čaj

Črni kruh*, zelenjavne
ribe, sadni čaj

Banana

Zelenjavni krožnik

Sadni krožnik

Sadni krožnik

Jabolko

Ričet, kruh, kokosova
potička*

Makaroni (polžki) z
bolonjsko omako in
parmezanom, rdeča pesa,
razredčen 100% sok

Porova juha, rižota s
telečjim mesom in
sezonsko zelenjavo,
zelena solata z bučnim
oljem

Puranji zrezki v
zelenjavni omaki, kus
kus z lečo, kitajsko
zelje v solati

Zelenjavna enolončnica z
ajdovo kašo, jagodni
cmoki z maslenimi
drobtinicami, mešan
kompot

Prerezana žemljica z
rezino sira, čaj

Jabolko

Črni kruh, zeliščni
namaz, čaj

Grški jogurt s
podloženim sadjem

Grisini, navadni ego

Dop. malica

Kosilo

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.

