
 

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. 4.– 8. 4. 2022 
  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 4.4. TOREK, 5.4. SREDA, 6.4. ČETRTEK, 7.4. PETEK, 8.4. 

Zajtrk 

Črni kruh, vesoljski 
namaz, zeliščni čaj 
 

Masleni rogljiček, 
kakav 

Koruzni kruh, poli 
salama, kisle kumarice, 
čaj z limono in medom 

Zaroštan močnik s 
kakavovim posipom 

Rženi kruh, zeliščni 
namaz, sadni čaj z 
limono 

Dop. 
malica 

Sadni krožnik Sadni krožnik Sadni krožnik Banana  Sadni krožnik 

Kosilo 

Piščančji paprikaš, 
polenta, kitajsko zelje v 
solati 

Zelenjavna juha, lovska 
pečenka, pire krompir, 
kremna špinača 

Jota, domače pecivo, 
razredčen 100% sok 
 

Goveji zrezki v 
zelenjavni omaki, 
bulgur, zelena solata s 
fižolom  

Bučkina kremna juha, 
rižev narastek s sadnim 
prelivom, 100 % sok 

Pop. 
malica 

Abc piškoti, čaj Kamutova bombetka*, 
čaj 

Kislo mleko* Polnozrnat žepek s 
semeni*, čaj  

Grisini, banana 
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JEDILNIK: 11. 4.–15. 4. 2022 
  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 11.4. TOREK, 12.4. SREDA, 13.4. ČETRTEK, 14.4. PETEK, 15.4. 

Zajtrk 

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

Mlečna prosena kaša  Polnozrnati kruh, skuta 
z drobnjakom, čaj z 
limono 

 

Temni kruh, puranja 
prsa, list zelene solate, 
čaj 

Nadrobljen kruh 
(kmečki hlebec) v beli 
kavi 

Dop. malica 
Sadni krožnik Banana Sadni krožnik Suho sadje z oreščki  Banana 

Kosilo 

Piščančji zrezek v 
paradižnikovi omaki, kus-
kus s kvinojo in 
zelenjavo, motovilec z 
jajčki 

Goveji golaž, gluhi 
štruklji, zeljnata solata 
s fižolom  
 

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

Špageti z bolonjsko 
omako in parmezanom, 
zelena solata z bučnim 
oljem 

Zelenjavna juha, 
marmeladne palačinke,  
kompot 

Pop. malica 

Sadni kefir* Črna žemljica, čaj Makovka, voda Alpski jogurt Krhlji pomaranče, 
korenčkovi piškoti* 
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JEDILNIK: 18. 4.–22. 4. 2022 
3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 18.4. TOREK, 19.4. SREDA, 20.4. ČETRTEK, 21.4. PETEK, 22.4. 

Zajtrk 

 
 

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK 

 
 

Mlečni riž z lešnikovim 
posipom  
 

Pirin kruh, vitaminski 
namaz, zeliščni čaj 

Črni kruh, domač 
jajčni namaz, zeliščni 
čaj 
 

Rženi kruh, 
zelenjavne ribe, sadni 
čaj z limono 

Dop. 
malica 

Banana  Sadno - zelenjavni 
krožnik 

Sadni krožnik Sadni krožnik 

Kosilo 

Testenine s popečenimi 
piščančjimi trakci v 
smetanovi omaki, zelena 
solata s paradižnikom 

Ričet s svinjskim 
mesom, kruh, domač 
vanilijev puding 

Goveja juha z zakuho, 
kuhana govedina, 
pražen krompir, 
hrenova omaka, 
mešana solata 

Fižolova juha z 
rižkom, skutini  
štruklji z drobtinami, 
razredčen 100% sok 

Pop. 
malica 

Ovseni piškoti*, čaj  
 

Grški jogurt, krekerji Navadni ego Koruzna žemljica, čaj 
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JEDILNIK: 25. 4.–29. 4. 2022 
  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 25.4. TOREK, 26.4. SREDA, 27.4. ČETRTEK, 28.4. PETEK, 29.4. 

Zajtrk 

Polbel kruh, sirni namaz 
(mu), sadni čaj z limono 

Hrustljave koruzno-
čokoladne kroglice z 
mlekom 

 
 

 
PRAZNIK! 

Ržen kruh,  

piščančje prsi v ovitku, 
list zelene solate, 
zeliščni čaj z limono  
 

Umešana jajčka, polbel 
kruh, sadni čaj 

Dop. malica 

Sadni krožnik Banana Sadni krožnik Jogurt z domačim 
sadnim prelivom 

Kosilo 

Korenčkova juha,  
njoki s šparglji in 
pršutom, rdeča pesa 

Prežganka, mesna 
lazanja s parmezanom, 
zelena solata s čičeriko 

Domača pica, mešana 
solata 

Brokoli kremna juha, 
peresniki z omako iz 
tunine, pelatov in 
bazilike, parmezan, 
zelena solata s koruzo 

Pop. malica 

Skuta s podloženim 
sadjem, polnozrnati 
krekerji 

Ajdov kruh z orehi, 
rezine jabolka 

Slanik, voda Jagode 

 

 


