
                                                             JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje)  
                                        24. 10.  - 28. 10. 2022                                                                                                                         
 ZAJTRK MALICA KOSILO 

 

Ponedeljek 

24.10.2022 

 

Sadni čaj, jajčni namaz (vsebuje: laktozo, 

jajca), ovseni kruh z manj soli (vsebuje: 

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

sezama), kisla kumara (vsebuje: gorčično seme) 

 

Banana, mandarina Paradižnikova juha z rižem (vsebuje: pšenico), 

rižota s piščančjim mesom, 

zelena solata s sončničnim oljem 

 

Torek 

25.10.2022 

 

Mlečna* bio ribana kaša (vsebuje: pšenico, 

jajca, laktozo), hruška 

 

Jabolko, grisini 
(vsebuje: pšenico, mleko; lahko 

vsebuje sledi soje in sezama) 

 

Segedin zelje s svinjskim mesom (vsebuje: pšenico, 

laktozo), krompir v oblicah, domač jogurtov 

biskvit s sadnim prelivom (vsebuje: pšenico, mleko, 

jajca) 

 

Sreda 

26.10.2022 

 

Hibiskus čaj, maslo (vsebuje: laktozo), 

piščančja prsa v ovitku (lahko vsebuje sledi 

mleka), kruh iz kmečke peči (vsebuje: pšenico, 

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

paprika 

Navadni jogurt 

(vsebuje: laktozo), med, 

kruh iz kmečke peči (vsebuje: 

pšenico, rž; lahko vsebuje sledi jajc, 

soje, mleka, sezama)  

Zelenjavna juha z ješprenom (vsebuje: ječmen, listna 

zelena), špageti s tunino omako 
(vsebuje: pšenico, listno zeleno, ribo), 

kitajsko zelje s fižolom in sončničnim oljem 

 

Četrtek 

27.10.2022 

 

Mlečni koruzni močnik (vsebuje: laktozo;  lahko 

vsebuje  sledi pšenice), ananas  

Večzrnata štručka s sirom 
(vsebuje: pšenico, rž, sojo, mleko,; 

lahko vsebuje sledi jajc, oreščkov, 

sezama), list solate 

Golaževa juha z vodnimi žličniki (vsebuje: pšenico), 

domač marmeladni buhteljn  
(vsebuje: pšenico, jajca, laktozo) 

 

Petek 

28.10.2022 

Bela kava (vsebuje: ječmen, mleko), 

sardelni namaz (vsebuje: laktozo), kruh iz 

kmečke peči (vsebuje: pšenico, rž; lahko vsebuje 

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

Grozdje, masleni  keksi 
(vsebuje: pšenico, mleko; lahko 

vsebuje sledi soje, arašidov in 

oreščkov) 

 

Sesekljana pečenka 

(vsebuje: pšenico, listno zeleno, ribo), pire krompir 
(vsebuje: mleko), 

kremna špinača (vsebuje: pšenico, mleko),  

100 % jabolčni sok + voda 

 
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)  

 31. 10.  - 4. 11. 2022                                                             
 ZAJTRK DOP.MALICA KOSILO 

 

Ponedeljek 
31.10.2022 

 

 
Dan reformacije 

 

 

 
Torek 

1.11.2022 

Dan spomina na mrtve 

 

 

 
Sreda 

2.11.2022 

 

Bela kava (vsebuje: ječmen, mleko),,  
sirni namaz (vsebuje: laktozo, lizocim iz jajc, 

gorčično seme), moravski kruh (vsebuje: pšenico, 

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

Kuhan kostanj, mandarina Juha iz rdeče leče s korenovkami (lahko vsebuje sledi 

arašidov, mleka, oreščkov, sezama in volčjega boba),  

ajdov skutni cmok (vsebuje: pšenico, mleko, jajca),  

jabolčna čežana (vsebuje: laktozo) 

 

Četrtek 

3.11.2022 
 

Melisin čaj,  

čičerikin  namaz s pečenim korenčkom 

(lahko vsebuje sledi oreščkov, sezama, arašidov), 
 kruh iz kmečke peči (vsebuje: pšenico, rž; lahko 

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

Navadni jogurt  

(vsebuje: laktozo),  

koruzni in ovseni kosmiči, 
 (vsebuje: oves, ječmen; lahko  

vsebuje sledi oreščkov),  

                kaki 

Kremna juha iz hokaidi buč* (vsebuje: laktozo),  

govedina v timijanovi omaki 

 (vsebuje: pšenico, gorčično seme),  
dušen riž s korenčkom in koruzo (lahko vsebuje sledi 

oreščkov, sezama, arašidov),  
kitajsko zelje s sončničnim oljem   

 

Petek 
4.11.2022 

Mleko (vsebuje: laktozo),  

kisla smetana (vsebuje: laktozo),  
bio marmelada iz grozdja in jabolk, ovseni 

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

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

Pecivo z bučnicami (vsebuje: 

pšenico, sojo, mleko; lahko 

vsebuje  sledi jajc, oreščkov, 

sezama), rdeča paprika 

 

Bistra juha s korenčkom in testeninami  

(vsebuje: pšenico, jajca, listna zelena), 
 čufti v paradižnikovi omaki (vsebuje: jajca),  

pire krompir (vsebuje: mleko) 
 

 
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)  
                           7. 11.  – 11. 11. 2022                                           

 ZAJTRK DOP.MALICA KOSILO 

 
Ponedeljek 

7.11.2022 

 

Otroški čaj z medom in limono, 
šunka v ovitku varovalno živilo (lahko vsebuje 

sledi mleka), soboški kruh (vsebuje: pšenico, rž; 

lahko vsebuje  sledi jajc, soje, mleka, sezama), pečena 
kisla paprika (vsebuje: gorčično seme) 

Domače čokoladno mleko 
(vsebuje: mleko, sojo; lahko 

vsebuje sledi oreščkov), 

polnozrnati rogljiček 
(vsebuje: pšenico, rž, sojo; lahko 

vsebuje  sledi jajc, mleka, oreščkov, 

sezama) 

Cvetačna juha z bio kvinojo  
(vsebuje: mleko; lahko vsebuje sledi glutena, soje), 

riž po kitajsko s puranjim mesom (vsebuje: sojo), 

 bio rdeča pesa 

 

Torek 
8.11.2022 

 

Lipov čaj z medom in limono, 

 skušin namaz (vsebuje: laktozo, ribe), 
prekmurski kruh (vsebuje: pšenico, sojo; lahko 

vsebuje  sledi jajc, mleka, sezama),   

kisla kumara (vsebuje: gorčično seme) 

Banana, kivi 

 

Prežganka z ajdovo kašo (vsebuje: pšenico), 

 špinačni cmok v sirovi omaki (vsebuje: pšenico, sojo, 

mleko, jajca; lahko vsebuje sledi sezama),  

mehka solata s korenčkom in bučnim oljem 

 
Sreda 

9.11.2022 

 

Bela kava (vsebuje: ječmen, mleko), 

 koruzna polenta (lahko vsebuje  sledi glutena),  

kaki vanilija 

Hruška, ovseni kruh z 
manj soli (vsebuje: pšenico, 

oves; lahko vsebuje  sledi jajc, soje, 

mleka, sezama), rezina sira  
(vsebuje: laktozo, lizocim iz 

jajčnega beljaka) 

Segedin zelje s svinjskim mesom  
(vsebuje: pšenico, laktozo), krompir v oblicah, 

domač biskvit s pudingom (vsebuje: pšenico, jajca, 

mleko) 

 

Četrtek 

10.11.2022 
 

Hibiskus čaj, 

liptauer namaz (vsebuje: laktozo), 

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

vsebuje  sledi jajc, soje, mleka, sezama), 

 paradižnik 

Zdrobova strjenka z 

mango-breskovim  

prelivom  
(vsebuje: pšenico, mleko) 

 

Bujta repa s svinjskim mesom (vsebuje: pšenico),  

soboški kruh (vsebuje: pšenico, rž; lahko vsebuje sledi jajc, 

soje, mleka, sezama), domač jabolčni zavitek (vsebuje: 

pšenico, rž, jajca, mleko) 

 
Petek 

11.11.2022 

 

Mleko s koruznimi in ovsenimi kosmiči 
(vsebuje: oves, mleko; lahko vsebuje sledi oreščkov), 

hruška viljamovka 

Mandarina, babičin 
rogljiček (vsebuje: pšenico, 

jajca, sojo, mleko; lahko vsebuje 

sledi sezama) 

Martinova pojedina: 
Bistra juha s testeninami in korenčkom (vsebuje: 

pšenico, jajca, listna zelena), pečen piščanec z 

jabolki, mlinci (vsebuje: pšenico, jajca, lahko vsebuje sledi 

soje, mleka, sezama ), dušeno rdeče zelje 

 
 
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)  
                     14.11.  - 18. 11. 2022                                                           

 ZAJTRK DOP.MALICA KOSILO 
 

Ponedeljek 

14.11.2022 

 

Bezgov čaj z medom in limono, 
 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) 

Pecivo z bučnicami (vsebuje: 

pšenico, sojo, mleko; lahko vsebuje  

sledi jajc, oreščkov, sezama), 

sadno zelenjavni krožnik 

 

Fižolova juha s  testeninami (vsebuje: pšenico, mleko;  

lahko vsebuje sledi jajc, oreščkov, sezama, arašidov),  

praženec  (vsebuje: pšenico, jajca, mleko),  

jabolčni kompot  

 
Torek 

15.11.2022 

 

Bela kava (vsebuje: ječmen, mleko),  
korenčkov namaz (vsebuje: laktozo, gorčično 

seme), koruzni kruh z manj soli (vsebuje: 

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

 

Domač vanilijev puding z 
jagodnim prelivom        

(vsebuje: mleko) 
 

Bistra juha s testeninami in korenčkom  
(vsebuje: pšenico, jajca, listna zelena), 

 svinjski ciganski zrezek (vsebuje: pšenico), 

 prosena in ajdova kaša z zelenjavo  
(lahko vsebuje sledi glutena),  

stročji fižol s sončničnim  oljem 

 

Sreda 

16.11.2022 
 

Mlečni riž s cimetom (vsebuje: mleko),  

suhi jabolčni krhlji  
(vsebuje: žveplov sulfit) 

Banana, pomaranča 

 

Brokolijeva kremna juha z zlatimi kroglicami 

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

pečen novozelandski repak v koruzni srajčki 
(vsebuje: ribe; lahko vsebuje sledi glutena), krompir v 

oblicah, mešana solata z oljčnim oljem  
(rdeči radič, krhkolistna solata) 

 

Četrtek 
17.11.2022 

 

Otroški čaj, 

 jajčni namaz (vsebuje: jajca, laktozo),  
kruh iz kmečke peči (vsebuje: pšenico, rž; lahko 

vsebuje sledi jajc, soje, mleka, sezama), 

 kisla paprika (vsebuje: gorčično seme) 

Sadni jogurt (vsebuje: laktozo), 

 večzrnata žemlja 

 (vsebuje: pšenico, rž, ječmen, 
oves, sojo; lahko vsebuje  sledi jajc, 

mleka, oreščkov, sezama) 

Kremna juha iz muškatnih buč* (vsebuje: laktozo), 

 riž s  puranjim mesom po kitajsko (vsebuje: sojo, 

sezam; lahko vsebuje sledi oreščkov, arašidov),  

mehka solata z bučnim oljem 

 

Petek 

18.11.2022 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk:  

prekmursko surovo mleko (vsebuje: laktozo) 

 kruh iz krušne peči iz prekmurske ržene 
moke (vsebuje: rž, pšenico), 

bio maslo (vsebuje: laktozo), med,  

bio jabolko 

Posolanka (vsebuje: pšenico, 

jajca, mleko), 

 grozdni sok iz jurke + voda 

Bistra juha s testeninami in korenčkom  
(vsebuje: pšenico, jajca, listna zelena) 

 dödöle s smetano in lükon (vsebuje: pšenico, 

laktozo), zelena šalata s kukorco in tikvinen oljon 
 

 
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)  



                                    21. 11.  - 25. 11. 2022                                                          
 

 ZAJTRK DOP.MALICA KOSILO 

 

Ponedeljek 

21.11.2022 
 

Sadni čaj, 

rezina sira (vsebuje: laktozo, lizocim iz jajc), 

moravski kruh (vsebuje: pšenico, sojo; lahko 

vsebuje sledi jajc, mleka, sezama), bio kislo zelje 

Vanilija kaki, grissini 
(vsebuje: pšenico, mleko; lahko 

vsebuje  sledi soje in   sezama) 

Grahova kremna juha s pšeničnim zdrobom  

(vsebuje: pšenico, mleko),  

domači skutni štruklji (vsebuje pšenico, mleko, 

jajca), mešani kompot 

 

Torek 
22.11.2022 

 

Mlečna prosena kaša (vsebuje: mleko; lahko 

vsebuje sledi glutena), mandarina 
 

Večzrnata štručka s sirom 
(vsebuje: pšenico, rž, sojo, mleko,; 

lahko vsebuje sledi jajc, oreščkov, 

sezama), list solate 

Bistra juha s korenčkom in ribano kašo 

 (vsebuje: pšenico, jajca, listno zeleno),  
piščančji naravni zrezek (vsebuje: pšenico),  

pečen krompir, rdeča pesa 

 

Sreda 
23.11.2022 

 

Mleko (vsebuje: laktozo),  

malinov skutni namaz (vsebuje: laktozo), 
 kruh iz kmečke peči (vsebuje: pšenico, rž; 

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

Hruška, italijansko pecivo  
(vsebuje: pšenico, sojo, mleko, 

sezam; lahko vsebuje  sledi jajc, 

oreščkov) 

 

Korenčkova kremna juha z zlatimi kroglicami 

(vsebuje: pšenico, jajca, sojo, mleko), 
ješpren in riž z lososovo omako (vsebuje: mleko, 

ribe),  
zelena solata z bučnim oljem 

 

Četrtek 
24.11.2022 

 

Bela kava (vsebuje: ječmen, mleko),  

špinačni namaz (vsebuje: laktozo, jajca), 
 ajdov kruh (vsebuje: pšenico; lahko vsebuje sledi 

jajc, soje, mleka, sezama), korenčkove palčke 

 

Banana, hruška 

 

Ohrovtova enolončnica z govejim mesom in 

makaroni (vsebuje: pšenico; lahko vsebuje  sledi jajc), 
 domač jogurtov biskvit iz polnozrnate moke* 

in breskvami (vsebuje: pšenico, jajca, mleko) 

 

Petek 

25.11.2022 
 

Hibiskus-šipek čaj z medom,  

tunin namaz z avokadom (vsebuje: ribe) 

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

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

Jabolko, kivi, masleni  keksi 
(vsebuje: pšenico, mleko; lahko 

vsebuje sledi soje, arašidov in 

oreščkov) 
 

Paradižnikova juha z rižem (vsebuje: pšenico),  

paniran svinjski zrezek (vsebuje: pšenico, sojo, 

mleko, jajca; lahko vsebuje sledi oreščkov, sezama),  
krompir in kitajsko zelje s sončničnim 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. 
 


