
 

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: 4.10.–8. 10. 2021 

  1-3 let 
 

OBROKI PONEDELJEK, 4. 10. TOREK, 5. 10. SREDA, 6. 10.  ČETRTEK, 7. 10. PETEK, 8. 10. 

 TEDEN OTROKA »RAZIGRAN UŽIVAJ DAN!« 

Zajtrk 

Polnozrnat kruh, puranja 

prsa, rezine paprike, 

zeliščni čaj/mleko (1-2) 

Mlečna prosena kaša z 

lešnikovim posipom 

 

Koruzni kruh, maslo, 

marmelada, bela žitna 

kava 

Koruzni močnik s 

posipom iz temne 

čokolade 

Kmečki hlebec, domač 

avokadov namaz, 

zeliščni čaj z limono/ 

mleko (1-2) 

Dop. malica 
Sadni krožnik Banana Zelenjavni krožnik Banana Zelenjavni krožnik 

Kosilo 

Bučkina juha (1-2), 

svinjski zrezek (narezano 

na trakce) v čebulni 

omaki, ajdova kaša, 

zeljnata solata s fižolom  

Grahova kremna juha 

(1-2), štefani pečenka, 

pražen krompir, zelena 

solata z bučnim oljem 

Piščančji trakci v 

smetanovi omaki, njoki, 

mešana sezonska solata 

Pire krompir, kremna 

špinača, trakci 

pleskavice, čaj 

Zelenjavna bistra juha, 

testenine svedrčki z 

rdečo tunino omako, 

solata endivija z 

radičem 

Pop. malica 

Naravni grški jogurt, 

hruška 

Kamutova štručka*, 

grozdje 

Slanik, slive Maslen piškot, kaki Pletena štručka, 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: 11. 10.–15. 10. 2021 

  1-3 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 11. 10. TOREK, 12. 10. SREDA, 13. 10. ČETRTEK, 14. 10.  PETEK, 15. 10. 

Zajtrk 

Črni kruh, argeta pašteta,   

zeliščni čaj/mleko (1-2) 

Mlečni pirin zdrob s 

kakavovim posipom 

Prerezana ovsena 

bombetka, rezina pršuta, 

rezine kumarice, sadni 

čaj/mleko (1-2) 

 

Francoski rogljiček, 

kakav 

Ovsen kruh, kisla 

smetana, palčke 

korenčka, zeliščni čaj 

Dop. malica 
Sadni krožnik Banana  Sadni krožnik Zelenjavni krožnik Sadni krožnik 

Kosilo 

Goveja juha s fritati, 

kuhana govedina,  

zelenjavni pire (krompir, 

koleraba, rumeno 

korenje), kitajsko zelje v 

solati 

Boranja, kruh, 

marelični cmoki z 

drobtinami, čaj 

Sočna ričota s puranjim 

mesom in sezonsko 

zelenjavo, rdeča pesa v 

solati 

Telečji ragu, kus kus s 

kvinojo, zelena solata s 

koruzo (1-2 b/koruze) 

Cvetačna juha s 

popečenimi kruhki, 

zelenjavni polpet, 

krompirjeva solata s 

kumarami 

Pop. malica 
Polnozrnata žemljica, 

rezina sira 

Makova štručka,  

jabolko 

Navadna skutka, banana Ajdov kruh, sadni kefir Borovničev mufin*, 

razredčen 100% sok 

 

  



 

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: 18. 10.–22. 10. 2021 

  1-3 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 18. 10. TOREK, 19. 10.  SREDA, 20. 10. ČETRTEK, 21. 10. PETEK, 22. 10. 

Zajtrk 

Zaroštan močnik, suhe 

slive brez koščic 

Črni kruh*,domač  

medeni namaz, bela 

kava 

 

Polenta z mlekom, 

rozine (1-2 b/rozin) 

 

Ovseni kruh, zelenjavne 

ribe, zeliščni čaj/mleko 

(1-2) 

 

Polbel kruh*, domač 

čičerikin namaz, sadni 

čaj/mleko (1-2) 

Dop. malica 

Banana Zelenjavni krožnik Banana Sadno-zelenjavni 

krožnik 

Sadni krožnik 

Kosilo 

Porova juha (1-2), 

govedina stroganov, riž z 

korenčkom, zelje v solati 

Kostna juha z zakuho 

(1-2), puranji zrezek na 

žaru, pečen krompir, 

grah v omaki  

 

Testenine (polžki) z 

bolonjsko omako, 

nariban poltrdi sir, 

zelena solata z 

naribano redkvico 

Ričet z junetino, črni 

kruh, domače pecivo, 

čaj 

Prežganka, ribje 

palčke, krompir v kosih 

z blitvo 

Pop. malica 

Jabolčni zavitek, čaj Polnozrnati hrustljavi 

kruhki, hruška 

Pšenični žepek*, 

jabolko 

Navadni jogurt, prestice  Skuta s podloženim 

sadjem 

 



 

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: 25. 10.–29. 10. 2021 

  1-3 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 25. 10. TOREK, 26. 10. SREDA, 27. 10. ČETRTEK, 28. 10. PETEK, 29. 10. 

Zajtrk 

Polbel kruh, čokoladno-

lešnikov namaz*, mleko 

Mlečni riž z jabolki, 

cimetov posip 

Kmečki hlebec, domač 

sardelin namaz, 

planinski čaj/mleko (1-

2) 

 

Ovsen kruh*, sirni 

namaz, rezine sveže 

kumare, sadni 

čaj/mleko (1-2) 

Koruzni kosmiči, mleko, 

brusnice (1-2 b/brusnic) 

Dop. malica 

Sadni krožnik Banana Zelenjavni krožnik Sadni krožnik Banana 

Kosilo 

Piščančji paprikaš, široki 

rezanci, mešana zelena in 

zeljnata solata s fižolom 

(1-2 b/fižola) 

Ohrovtova juha, 

pastirčkova pita, rdeča 

pesa 

Svinjska pečenka,  

pražen krompir, 

dušeno sladko zelje, 

razredčen 100 % sok 

 

Goveji golaž, koruzna 

polenta, motovilec z 

jajcem  

 

Korenčkova juha z 

zdrobom, narastek iz 

prosene kaše s sadnim 

prelivom, čaj 

Pop. malica 

Makovka, hruška Rožičeva potička*, čaj Rezine vanilijevega 

kakija 

Pisan kruh, grozdje Ržen kruh, jabolko 

 

 


