
                                                                JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje)                            
                                             30. 5.  - 3. 6. 2022                                                                                                                                                                                                                                                                          
 ZAJTRK DOP.MALICA KOSILO 

 

Ponedeljek 

30.5.2022 

 

Planinski čaj z medom, jetrna pašteta 

(lahko vsebuje sledi mleka), kruh iz kmečke 

peči (vsebuje: pšenico, rž; lahko vsebuje sledi 

jajc, soje, mleka, sezama), kisla kumara 
(vsebuje: gorčično seme) 

Italijansko pecivo (vsebuje: 

pšenico, sojo, mleko, sezam; lahko 

vsebuje sledi jajc, oreščkov), 

kumarične palčke,  

100% jabolčni sok +voda  

Špargljeva juha z zlatimi kroglicami 

(vsebuje: mleko; lahko vsebuje sledi  soje in glutena) 

široki rezanci s skuto in lešniki (pol polnozrnati) 

(vsebuje: pšenico, mleko, jajca, lešniki), kompot  

 

Torek 

31.5.2022 

 

Mleko (vsebuje: laktozo), 

domača »nutella« (vsebuje: lešnike, sojo),  

ovseni kruh z manj soli (vsebuje: pšenico, 

oves; lahko vsebuje  sledi jajc, soje, mleka, 

sezama), lubenica 

 

Navadni jogurt (vsebuje: laktozo), 

jagode, ovseni kruh z manj soli 
(vsebuje: pšenico, oves; lahko vsebuje  

sledi jajc, soje, mleka, sezama)  

Ciganski svinjski zrezek (vsebuje: pšenico, sojo, 

mleko, jajca; lahko vsebuje sledi oreščkov in sezama),  

riž in ješprenj z grahom (vsebuje: ječmen) , 

 rdeča pesa in korenček z bučnim oljem 
 

 

Sreda 

1.6.2022 

 

Sadni čaj, polnozrnati rogljiček 

(vsebuje: pšenico, rž, sojo; lahko vsebuje  sledi 

jajc, mleka, oreščkov, sezama) z mocarello 

(vsebuje: mleko), paradižnikom in 

baziliko 

Breskev, masleni keks 

 (vsebuje: pšenico, mleko; lahko vsebuje 

sledi soje, arašidov in oreščkov) 

Bistra juha s testeninami in korenčkom 

(vsebuje: pšenico, jajca, listno zeleno),  

ajdova kaša z zelenjavo in piščančjim 

mesom (lahko vsebuje sledi glutena), 

 zelena solata s sončničnim oljem 

 

Četrtek 

2.6.2022 

 

Mlečna prosena kaša s čokoladnim 

posipom (vsebuje: mleko, sojo; lahko vsebuje 

sledi glutena), marelica  

 

Sirova štručka (vsebuje: pšenico, 

sojo, mleko, lahko vsebuje  sledi jajc, 

oreščkov, sezama), paradižnik,  

naravna limonada z meliso 

Kremna špinača (vsebuje: pšenico, mleko),  

pire krompir (vsebuje: mleko), kuhana jajčka, 

sladoled (vsebuje: mleko) 

 

Petek 

3.6.2022 

 

Bela kava (vsebuje: ječmen, mleko),  

jagodni skutni namaz (vsebuje: laktozo), 

soboški kruh (vsebuje: pšenico, rž; lahko 

vsebuje sledi jajc, soje, mleka, sezama) 

Sadni krožnik  

(češnje, banana) 

 

 Špageti bolognese (pol polnozrnati) 

(vsebuje: pšenico; lahko vsebuje sledi jajc in soje), 

parmezan (vsebuje: mleko) 

zelena solata in kumare s sončničnim oljem, 

breskov sok z vodo 

OPOMBE:  Tekom dneva je otrokom na razpolago nesladkan čaj, voda ali voda z naravnim limoninim sokom ter kruh.  Možne so nepredvidene spremembe jedilnikov. Za prvo starostno 

obdobje je hrana drobno narezana.  Dietni obroki za otroke se pripravljajo na osnovi zdravniškega potrdila uradne medicine in v skladu z internimi navodili vrtca. V jedeh, kjer je posamezno 

živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano.                                                                                                                                                                         Skupina za prehrano Vam želi dober tek. 



                                                                  JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 
                 6. 6. - 10. 6. 2022                                                                                                                                                              

 ZAJTRK DOP.MALICA KOSILO 

 

Ponedeljek 

6.6.2022 

 

Hibiskus šipek čaj,  sirni namaz (vsebuje: 

laktozo), kruh iz kmečke peči (vsebuje: 

pšenico, rž; lahko vsebuje sledi jajc, soje, mleka, 

sezama), češnjev paradižnik  

Sadni pinjenec (vsebuje: laktozo), 

polnozrnati rogljiček (vsebuje: 

pšenico, rž, sojo; lahko vsebuje  sledi 

jajc, mleka, oreščkov, sezama) 

Paradižnikovo zelje s krompirjem  

(vsebuje: pšenico), sesekljana pečenka  
(vsebuje: pšenico, sojo, mleko, jajca; lahko vsebuje sledi 

oreščkov in sezama), breskov sok 

 

Torek 

7.6.2022 

 

Mleko (vsebuje: laktozo), kisla smetana 

(vsebuje: laktozo), bio marmelada,  

moravski kruh (vsebuje: pšenico, sojo; lahko 

vsebuje sledi jajc, mleka, sezama), češnje 

Sadni krožnik  

(banana, jagode) 

Puranji zrezek v omaki iz kolerabe (vsebuje: 

laktozo, pšenico, gorčično seme, kruhov cmok (vsebuje: 

pšenico, mleko, jajca, sojo), zelena solata s koruzo, 

korenčkom in bučnim oljem, domača limonada* 

 

Sreda 

8.6.2022 

 

 

Kamilični čaj, jajčni namaz (vsebuje: 

jajca, laktozo), prekmurski kruh (vsebuje: 

pšenico, rž; lahko vsebuje  sledi jajc, soje, mleka, 

sezama), list solate  

 

Domača zdrobova strjenka z 

mangovim prelivom 

(vsebuje: pšenico, mleko) 

Juha iz blitve in bučk s kruhovimi kockami  
(vsebuje: mleko, pšenico, sojo; lahko vsebuje sledi jajc, 

oreščkov, sezama), riž s piščančjim mesom in 

zelenjavo po kitajsko (vsebuje: sojo, sezam),  

mešana solata s sončničnim oljem  

(paradižnik, kumare, paprika) 

 

Četrtek 

9.6.2022 

 

Mlečni koruzni zdrob (vsebuje: mleko; lahko 

vsebuje sledi glutena), jagode  

 

Pecivo z bučnicami (vsebuje: 

pšenico, sojo, mleko; lahko vsebuje  

sledi jajc, oreščkov, sezama), 

kumarične palčke, naravna 

limonada*  

Bistra juha s korenčkom in testeninami (vsebuje: 

pšenico, jajca), paniran sveži som (vsebuje: pšenico, 

sojo, mleko, jajca, sezam; lahko vsebuje sledi oreščkov), pire 

krompir (vsebuje: laktozo), zelena solata z oljčnim 

oljem 

 

Petek 

10.6.2022 

 

 

Bela kava (vsebuje: ječmen, mleko),  

liptauer namaz (vsebuje: laktozo),  

koruzni kruh z manj soli (vsebuje: pšenico; 

lahko vsebuje sledi jajc, soje, mleka, sezama),, 

rdeča paprika 

Lubenica, melona,  

masleni keks 

(vsebuje: pšenico, mleko; lahko vsebuje 

sledi soje, arašidov in oreščkov) 

Golaževa juha s krompirjem 

(vsebuje: pšenico),  

zeljne krpice (vsebuje: pšenico, jajca),  

mešani kompot 

OPOMBE:  Tekom dneva je otrokom na razpolago nesladkan čaj, voda ali voda z naravnim limoninim sokom ter kruh.  Možne so nepredvidene spremembe jedilnikov. Za prvo starostno 
obdobje je hrana drobno narezana.  Dietni obroki za otroke se pripravljajo na osnovi zdravniškega potrdila uradne medicine in v skladu z internimi navodili vrtca. V jedeh, kjer je posamezno 
živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano.                                                                                                                                                                         Skupina za prehrano Vam želi dober tek. 
 



                                                     JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje)  
13. 6.  - 17. 6. 2022                                                                                                                           

 ZAJTRK DOP.MALICA KOSILO 

 

Ponedeljek 

13.6.2022 

 

 

Bela kava (vsebuje: ječmen, mleko),  

orehova potica (vsebuje: pšenico, jajca, 

sojo, mleko, orehe; lahko vsebuje sledi ostalih  

oreščkov in sezama), hruška 

Sirova štručka (vsebuje: pšenico, sojo, 

mleko, lahko vsebuje  sledi jajc, oreščkov, 

sezama), rdeča paprika,  

naravna limonada z meliso  

 

Paradižnikova juha z ribano kašo  

(vsebuje: pšenico, jajca),  

svinjska pečenka v čebulni omaki, zelenjavni riž,

 zelena solata s sončničnim oljem 

 

Torek 

14.6.2022 

 

Hibiskus šipek čaj,  

hrenovka (lahko vsebuje sledi mleka), 

 večzrnata žemlja (vsebuje: pšenico, rž, 

ječmen, oves, sojo; lahko vsebuje  sledi jajc, 

mleka, oreščkov, sezama), paradižnik 

Lubenica,  

masleni keks 
(vsebuje: pšenico, mleko; lahko vsebuje 

sledi soje, arašidov in oreščkov) 

Fižolova kremna juha z zelenjavo  

(vsebuje: pšenico, jajca),  

domač jagodni cmok (vsebuje: pšenico, mleko, jajca), 

100% ananasov sok +voda 

 

Sreda 

15.6.2022 

 

 

Mleko (vsebuje: laktozo), maslo (vsebuje: 

laktozo), med, kruh iz kmečke peči 
(vsebuje: pšenico, rž; lahko vsebuje sledi jajc, 

soje, mleka, sezama), ananas 

Navadni jogurt* (vsebuje: laktozo),  

koruzni in ovseni kosmiči (vsebuje: 

oves, ječmen; lahko vsebuje sledi oreščkov), 

jagode* 

Špinačna juha  (vsebuje: pšenico, mleko),  

krompirjeva grška musaka (vsebuje: pšenico, mleko),  

zelena solata z oljčnim oljem 

  

 

Četrtek 

16.6.2022 

 

Planinski čaj, rezina sira (vsebuje: 

laktozo), polnozrnati rogljiček (vsebuje: 

pšenico, rž, sojo; lahko vsebuje  sledi jajc, mleka, 

oreščkov, sezama), bela paprika, 

paradižnik 

Domač čokoladni puding (vsebuje: 

mleko), sveže maline* 

Bistra juha s korenčkom in testeninami (vsebuje: 

pšenico, jajca), špageti s tunino omako 

(vsebuje: pšenico, jajca, ribe, listno zeleno), 

 zelena solata, kumare in paradižnik z oljčnim 

oljem 

 

Petek 

17.6.2022 

 

Mlečni zdrob s čokoladnim posipom 

(vsebuje: pšenico, mleko; lahko vsebuje sledi 

glutena), breskev  

Italijansko pecivo (vsebuje: pšenico, 

sojo, mleko, sezam; lahko vsebuje sledi 

jajc, oreščkov), kumarične palčke, 

naravna limonada z meliso 

Piščančji paprikaš (vsebuje: pšenico, laktozo),  

mlinci (vsebuje: pšenico, jajca; lahko vsebuje sledi soje, mleka, 

sezama), zelena solata z bučnim oljem, 

sladoled 

 
OPOMBE:  Tekom dneva je otrokom na razpolago nesladkan čaj, voda ali voda z naravnim limoninim sokom ter kruh.  Možne so nepredvidene spremembe jedilnikov. Za prvo starostno 
obdobje je hrana drobno narezana.  Dietni obroki za otroke se pripravljajo na osnovi zdravniškega potrdila uradne medicine in v skladu z internimi navodili vrtca. V jedeh, kjer je posamezno 
živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano.                                                                                                                                                                         Skupina za prehrano Vam želi dober tek. 
 



                                                     JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje)  
     20. 6. - 24. 6. 2022                                                                                                                            

 ZAJTRK DOP.MALICA  KOSILO 

 

Ponedeljek 

20.6.2022 

 

Bela kava (vsebuje: ječmen, mleko), polenta 

(lahko vsebuje sledi glutena), jabolko  

 

Italijansko pecivo (vsebuje: 

pšenico, sojo, mleko, sezam; lahko 

vsebuje sledi jajc, oreščkov), paprika 

Porova juha s čičeriko  (lahko vsebuje sledi glutena, 

gorčičnega semena, soje, oreščkov, sezama, arašidov),  

praženec (vsebuje: pšenico, jajca, mleko), 

čežana (vsebuje: laktozo) 

 

Torek 

21.6.2022 

 

Otroški čaj, sardelni namaz  

(vsebuje: ribe, laktozo), kruh iz kmečke peči 
(vsebuje: pšenico, rž; lahko vsebuje sledi jajc, soje, 

mleka, sezama), kisla kumara (vsebuje: gorčično 

seme) 

Sadni krožnik  

(nektarina, banana) 

Brokolijeva kremna juha (vsebuje: mleko),  

paniran piščančji file s sezamom (vsebuje: pšenico, 

sojo, mleko, jajca, sezam; lahko vsebuje sledi oreščkov), 

krompirjeva solata s kumaricami in bučnim 

oljem 

 

Sreda 

22.6.2022 

Mleko (vsebuje: laktozo), sadni skutni namaz 

(vsebuje: laktozo), pariški kruh (vsebuje: 

pšenico, sojo; lahko vsebuje sledi jajc, mleka, sezama), 

lubenica 

Marelica,  

grissini (vsebuje: pšenico, mleko; 

lahko vsebuje  sledi soje in  sezama) 

Bučke v omaki (vsebuje: pšenico, mleko),  

pire krompir (vsebuje: mleko), sesekljana pečenka 

(vsebuje: pšenico, sojo, mleko, jajca; lahko vsebuje sledi 

oreščkov in sezama), domača limonada z meliso 

 

Četrtek 

23.6.2022 

 

           Sadni jogurt (vsebuje: laktozo),  

ovseni in koruzni kosmiči (vsebuje: oves, 

ječmen; lahko vsebuje sledi oreščkov),  

sveže sadje 

 

Pecivo z bučnicami  

(vsebuje: pšenico, sojo, mleko; lahko 

vsebuje  sledi jajc, oreščkov, sezama), 

češnjev paradižnik, 100% 

jabolčni sok +voda 

 

Ričet (vsebuje: pšenico, ječmen; lahko vsebuje sledi 

oreščkov, sezama, arašidov), soboški kruh (vsebuje: 

pšenico, rž; lahko vsebuje sledi jajc, soje, mleka,   sezama),  

domače jogurtovo pecivo z višnjami (vsebuje: 

pšenico, mleko, jajca) 

Petek 

24.6.2022 

Sadni čaj, polnozrnati rogljiček (vsebuje: 

pšenico, rž, sojo; lahko vsebuje  sledi jajc, mleka, 

oreščkov, sezama), hamburger namaz (vsebuje: 

mleko), paradižnik 

Bio kefir breskev (vsebuje: 

laktozo), rogljiček moje babice 

(vsebuje: pšenico, jajca, sojo, mleko, 

sezam; lahko vsebuje sledi oreščkov) 

Široki rezanci 

(vsebuje: pšenico, jajca; lahko vsebuje sledi soje), puranji 

trakci v kremni omaki (vsebuje: mleko, pšenico), 

parmezan (vsebuje: mleko) 

zelena solata in kumare s sončničnim oljem, 

breskov sok z vodo 

OPOMBE:  Tekom dneva je otrokom na razpolago nesladkan čaj, voda ali voda z naravnim limoninim sokom ter kruh.  Možne so nepredvidene spremembe jedilnikov. Za prvo starostno 
obdobje je hrana drobno narezana.  Dietni obroki za otroke se pripravljajo na osnovi zdravniškega potrdila uradne medicine in v skladu z internimi navodili vrtca. V jedeh, kjer je posamezno 
živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano.                                                                                                                                                                         Skupina za prehrano Vam želi dober tek. 
 
 



                                                                JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje)                            
                                             27. 6.  - 1. 7. 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

 

Ponedeljek 

27.6.2022 

Otroški čaj, špinačni namaz (vsebuje: 

 laktozo, jajca), koruzni kruh z manj 

soli (vsebuje: pšenico; lahko vsebuje sledi 

jajc, soje, mleka, sezama),mlad korenček 

Sadni pinjenec (vsebuje: laktozo), 

polnozrnata žemlja (vsebuje: 

pšenico, rž, sojo; lahko vsebuje  sledi jajc, 

mleka, oreščkov, sezama 

Cvetačna kremna juha s proseno kašo (vsebuje: 

 mleko; lahko vsebuje sledi glutena), pečen piščanec z  

zelišči, ajdova kaša z zelenjavo (lahko vsebuje sledi 

 glutena), zelena solata, kumare z bučnim oljem 

 

Torek 

28.6.2022 

Mlečni riž (vsebuje: mleko), marelica 

 ali  kruh iz kmečke peči (vsebuje: pšenico, rž; 

lahko vsebuje sledi jajc, soje, mleka, sezama), 

mleko (vsebuje: laktozo) 

Rogljiček moje babice (vsebuje: 

pšenico, jajca, sojo, mleko, sezam; lahko 

vsebuje sledi oreščkov), maslo (vsebuje: 

laktozo), lubenica 

Juha milijonka (vsebuje: pšenico, jajca), 

makaronovo meso (vsebuje: pšenico; lahko vsebuje sledi 

jajc in soje), grška solata (vsebuje: laktozo) 

 

Sreda 

29.6.2022 

Sveža limonada z meliso/meto,  

liptauer namaz (vsebuje: laktozo), 

 kruh iz kmečke peči (vsebuje: pšenico, 

rž; lahko vsebuje sledi jajc, soje, mleka, 

sezama), paradižnik 

Domač puding s svežimi 

jagodami (vsebuje: mleko)  

Goveja juha s testeninami in korenčkom 

 (vsebuje: pšenico, jajca, listna zelena), kuhana 

govedina (vsebuje: listna zelena), pražen krompir, 

 smetanov hren (vsebuje: mleko) 

 

 

Četrtek 

30.6.2022 

 

Bela kava (vsebuje: mleko, ječmen), 

šunka v ovitku- varovalno živilo (lahko 

vsebuje sledi mleka), polnozrnati 

rogljiček (vsebuje: pšenico, rž, sojo; lahko 

vsebuje  sledi jajc, mleka, oreščkov, sezama), 

paprika 

Breskev, banana  Ješprenova zelenjavna juha 

(vsebuje: pšenico, ječmen; lahko vsebuje sledi oreščkov, 

sezama, arašidov), svaljki z lešniki 

(vsebuje: pšenico, lešnik; lahko vsebuje sledi jajc, mleka, 

sezama), čežana (vsebuje: laktozo) 

 

 

Petek 

1.7.2022 

Navadni jogurt(vsebuje: laktozo) /med, 

ovseni in koruzni kosmiči  

(vsebuje: oves, ječmen; lahko vsebuje sledi 

oreščkov), borovnice/jagode 

Sirova štručka (vsebuje: pšenico, sojo, 

mleko, lahko vsebuje  sledi jajc, oreščkov, 

sezama), češnjev paradižnik 

 

Bistra juha s korenčkom in ribano kašo  

(vsebuje: pšenico, jajca, listno zeleno), paniran file 

svežega soma (vsebuje: pšenico, sojo, mleko, jajca, 

ribe; lahko vsebuje sledi oreščkov in sezama), 

 krompirjeva solata s kumarami in oljčnim 

oljem 

OPOMBE:  Tekom dneva je otrokom na razpolago nesladkan čaj, voda ali voda z naravnim limoninim sokom ter kruh.  Možne so nepredvidene spremembe jedilnikov. Za prvo starostno 
obdobje je hrana drobno narezana.  Dietni obroki za otroke se pripravljajo na osnovi zdravniškega potrdila uradne medicine in v skladu z internimi navodili vrtca. V jedeh, kjer je posamezno 
živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano.                                                                                                                                                                                      Skupina za prehrano Vam želi dober tek. 


