
OŠ Janka Kersnika Brdo 

VVE MEDO 
 

 

JEDILNIK: 6. 2.–10. 2. 2023 

  3-6 let 
OBROKI PONEDELJEK, 6. 2. TOREK, 7. 2.  SREDA, 8. 2.  ČETRTEK, 9. 2. PETEK, 10. 2. 

Zajtrk 

Koruzni kruh*, maslo, 

med, bela žitna kava 

Mlečna prosena kaša z 

rozinami  

 

 

 

Prešernov dan, 

slovenski kulturni 

praznik 

Pirin kruh, lešnikov 

namaz*, mleko 

Ajdov kruh z orehi, 

rezina sira, čaj 

Dop. malica 

Zelenjavni krožnik Sadni krožnik Jabolko Sadni krožnik 

Kosilo 

Segedin golaž, krompir v 

kosih, domač jabolčni 

zavitek 

Zelenjavna juha, 

svinjski kare v naravni 

omaki, rizi-bizi, rdeča 

pesa 

Prežganka, domača pica, 

zelena solata z bučnim 

oljem 

Cvetačna kremna juha, 

pečen file postrvi, 

pretlačen krompir, 

dušena blitva 

Pop. malica 

Navadni jogurt, banana Pšenično belo pecivo z 

lanom*, čaj 

Sadna skuta, sadje Makovka, hruška 

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 .  

  



OŠ Janka Kersnika Brdo 

VVE MEDO 
 

 

JEDILNIK: 13. 2.–17. 2. 2023 

3-6 let 
OBROKI PONEDELJEK, 13. 2.  TOREK, 14. 2.  SREDA, 15. 2.  ČETRTEK, 16. 2.  PETEK, 17. 2. 

Zajtrk 

Stoletni kruh, domač 

skutin namaz z 

drobnjakom, češnjev 

paradižnik, sadni čaj 

Prerezana temna 

žemljica, puranja šunka, 

list zelene solate, 

zeliščni čaj 

 

Mlečni riž s kakavovim  

posipom 

 

Kmečki hlebec, domač 

tunin namaz, zeliščni 

čaj 

Koruzni kosmiči, 

mleko, rozine 

Dop. malica 

Sadni krožnik Sadni krožnik Banana  Zelenjavni krožnik Sadni krožnik 

Kosilo 

Goveji zrezki v grahovi 

omaki, kruhov cmok, 

zeljnata solata s fižolom  

Krompirjev golaž s 

hrenovko, polbeli 

kruh*, domače pecivo 

Testenine z bolonjsko 

omako in naribanim 

sirom, motovilec z 

bučnim oljem 

Piščančji zrezek v 

vrtnarski omaki, ajdova 

kaša z ješprenjem, 

zelena solata s koruzo  

Zelenjavna mineštra, 

palačinke z marmelado, 

jabolčni kompot 

Pop. malica 

Masleni piškoti, kivi Grški jogurt s 

podloženim sadjem 

Slanik, jabolko Navadni jogurt, 

kamutova štručka* 

Polnozrnat kruh, krem 

maslo 

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 .  



OŠ Janka Kersnika Brdo 

VVE MEDO 
 

 

JEDILNIK: 20. 2.–24. 2. 2023 

3-6 let 
OBROKI PONEDELJEK, 20. 2.  PUSTNI TOREK, 21. 2.  SREDA, 22. 2. ČETRTEK, 23. 2. PETEK, 24. 2. 

Zajtrk 

Polbeli kruh*, domač 

vitaminski namaz, sadni 

čaj z medom in limono 

Ovsen kruh, kuhan 

pršut, rezine kislih 

kumaric, sadni čaj 

Kmečki hlebec, domač 

čokoladni namaz, bela 

žitna kava 

Pirin kruh*,sirni namaz, 

paprika, zeliščni čaj 

Kus kus na mleku 

Dop. malica 

Sadni krožnik Sadni krožnik Zelenjavni krožnik Sadni krožnik Banana  

Kosilo 

Rižota s puranjim mesom 

in zelenjavo, rdeča pesa, 

razredčen 100% sok 

Kostna juha z zakuho, 

matevž, kislo zelje, 

pečenica 

Pire krompir, kremna 

špinača, kuhano jajce 

Boranja z govedino, 

kruh, domač čokoladni 

puding z nadrobljenimi 

piškoti 

Korenčkova juha z 

zdrobom, ribji polpeti, 

krompirjeva solata 

Pop. malica 

Kisla smetana, kruhki 5 

žit 

Krof z marmelado, 

mleko  

Pletena štručka s 

posipom, jabolko 

Hruška, kurkumin 

žepek* 

Kokosov štrukelj, 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 .  

 



OŠ Janka Kersnika Brdo 

VVE MEDO 
 

 

JEDILNIK: 27. 2.–3. 3. 2023 

  3-6 let 

OBROKI PONEDELJEK, 27. 2.  TOREK, 28. 2.  SREDA, 1. 3.  ČETRTEK, 2. 3.  PETEK, 3. 3. 

Zajtrk 

Ržen kruh, pašteta argeta, 

kumarice, sadni čaj 

Pirin zdrob s posipom 

iz mletih lešnikov, 

rjavega sladkorja in 

cimeta  

 

Koruzni kruh, maslo, 

marmelada, bela žitna 

kava 

 

Nadrobljen kruh 

(kmečki hlebec) v beli 

kavi 

Črni kruh, kisla 

smetana, palčke 

korenčka, sadni čaj 

Dop. malica 

Sadni krožnik Zelenjavni krožnik Sadni krožnik Banana Sirni krožnik 

Kosilo 

Milijonska juha, 

govedina stroganov (brez 

gob), bulgur, sveže zelje 

v solati 

Piščančji paprikaš, 

polenta, domače pecivo 

Ohrovtova bistra juha, 

pastirčkova pita, zelena 

solata 

Goveja juha z zakuho, 

kuhana govedina, 

pražen krompir, dušeno 

sladko zelje  

Fižolova juha z 

zvezdicami, marelični 

cmoki, mešan kompot 

Pop. malica 

Polnozrnati keksi 

Leibnitz, kivi 

Sirova štručka, jabolko Ovsen kruh, navaden 

jogurt 

Pecivo*, pomaranča Presta, hruška 

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 .  


