
                                                            JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje)                             
                               28. 11. - 2. 12. 2022                                                                                                                  

 ZAJTRK DOP.MALICA KOSILO 

 

Ponedeljek 

 28.11.2022 

 

Koruzni močnik (vsebuje: mleko; lahko vsebuje 

sledi glutena), bio jabolko 

 

Babičin rogljiček (vsebuje: 

pšenico, jajca, sojo, mleko; lahko 

vsebuje sledi sezama),  

marelični sok + voda  

Segedin zelje s svinjskim mesom (vsebuje: pšenico, 

laktozo), krompir v oblicah,  

pečena jabolčna polovička z medom 

 

Torek 

29.11.2022 

 

Hibiskus-šipek 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), 

bio kislo zelje  

Sadni pinjenec 

 (vsebuje: laktozo),  

koruzni kosmiči  
(lahko vsebuje sledi glutena in oreščkov)  

Juha iz korenovk s proseno kašo 

(vsebuje: laktozo, listno zeleno),  

svedrčki s tunino omako (vsebuje: pšenico, ribe; lahko 

vsebuje sledi listne zelene),  

parmezan (vsebuje: mleko), zelena solata in 

motovilec z bučnim oljem 

 

Sreda 

30.11.2022 

 

Otroški čaj, sirni namaz (vsebuje: laktozo), 

koruzni kruh z manj soli (vsebuje: pšenico, 

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

kisla kumara (vsebuje: gorčično seme) 

 

Banana, mandarina 

 

Krompirjeva mlečna juha (vsebuje: mleko),  

ajdova kaša (lahko vsebuje sledi glutena), piščančji 

zrezek v zelenjavni omaki (vsebuje: pšenico), bio 

rdeča pesa 

 

Četrtek 

1.12.2022 

 

Melisin čaj z medom in limono,  

mesno zelenjavni namaz  

(vsebuje: laktozo, gorčično seme),  

ovseni kruh z manj soli (vsebuje: pšenico, 

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

 kisla paprika (vsebuje: gorčično seme) 

Hruška, grisini  
(vsebuje: pšenico, mleko; lahko 

vsebuje sledi soje in sezama) 

Zelenjavna ješprenova juha 

(vsebuje: gluten, listna zelena; lahko vsebuje sledi soje),  

zdrobovi cmoki s skuto (vsebuje: pšenico, jajca, 

mleko), jabolčna čežana (vsebuje: laktozo) 

 

 

Petek 

2.12.2022 

 

Bela kava (vsebuje: ječmen, mleko), 

polnozrnati rogljiček (vsebuje: pšenico, rž, 

sojo; lahko vsebuje  sledi jajc, mleka, oreščkov, 

sezama), kuhano jajce, kisla kumara 
(vsebuje: gorčično seme) 

 

Kaki vanilija,  

masleni  keksi (vsebuje: pšenico, 

mleko; lahko vsebuje sledi soje, 

arašidov in oreščkov) 

Goveji golaž (vsebuje: pšenico), pire krompir (vsebuje: 

pšenico; lahko vsebuje  sledi jajc, mleka),   

zelena solata z bučnim oljem, 

domača topla limonada 

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) 
                    5. 12. - 9. 12. 2022                                                                        

 ZAJTRK DOP.MALICA KOSILO 

 

Ponedeljek 

5.12.2022 

 

Mleko (vsebuje: mleko, sojo),  

sadni skutni namaz (vsebuje: laktozo),  

pšenični beli kruh štruca (vsebuje: pšenico, 

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

jabolko 

 

Hruška, pomaranča 

 

Bistra zelenjavna juha z ovsenimi kosmiči  

(vsebuje: oves, listno zeleno), svinjski lističi v slivovi 

omaki (vsebuje: pšenico; lahko vsebuje sledi oreščkov),  

kruhova rezina (vsebuje: pšenico, sojo, mleko, jajca; 

lahko vsebuje sledi oreščkov, sezama),  

rdeči radič s krompirjem in bučnim oljem 

 

Torek 

6.12.2022 

 

 

Planinski čaj z medom,  

sardelni namaz (vsebuje: laktozo, ribe),  

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

vsebuje  sledi jajc, soje, mleka, sezama),  

kisla kumara (vsebuje: gorčično seme) 

Miklavž iz kvašenega testa 
(vsebuje: pšenico, jajca, sojo, mleko; 

lahko vsebuje sledi oreščkov, sezama), 

bio slivova marmelada, 

mandarina  

 

Kremna čičerikina juha s porom, 

pečena polenta z zelenjavo in sirom 
(vsebuje: pšenico, sojo, mleko, jajca; lahko vsebuje sledi 

oreščkov, sezama), naravni puranji zrezek, 

zelena solata z motovilcem in oljčnim oljem 

 

Sreda 

7.12.2022 

 

 

Hibiskus čaj,  

grahov namaz z bučnimi semeni (vsebuje: 

gorčično seme), koruzni kruh z manj soli 
(vsebuje: pšenico; lahko vsebuje sledi jajc, soje, mleka, 

sezama), redkvice 

Navadni jogurt/med, 

(vsebuje: laktozo), 

večzrnata žemlja 
 (vsebuje: pšenico, rž, ječmen, oves,  

sojo; lahko vsebuje sledi  jajc, mleka, 

oreščkov, sezama) 

Brokolijeva kremna juha s kruhovimi kockami 
(vsebuje: mleko, pšenico, sojo, listno zeleno; lahko vsebuje 

sledi jajc, oreščkov, sezama), krompirjeva musaka 

(vsebuje: pšenico, mleko), bio rdeča pesa  

 

Četrtek 

8.12.2022 

 

Bela kava (vsebuje: ječmen, mleko), 

jajčni namaz (vsebuje: laktozo, jajca), kruh iz 

kmečke peči (vsebuje: pšenico, rž; lahko vsebuje  

sledi jajc, soje, mleka, sezama), list solate 
 

Banana, jabolko Ričet (vsebuje: pšenico, ječmen; lahko vsebuje sledi 

oreščkov, sezama, arašidov), kruh iz kmečke peči  

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

sezama), zdrobova strjenka z malinami (vsebuje: 

pšenico, mleko) 

 

Petek 

9.12.2022 

 

Mlečna prosena kaša s čokoladnim 

posipom (vsebuje: mleko, sojo; lahko vsebuje sledi 

glutena), hruška 

Graham kruh  
(vsebuje: pšenico, sojo; lahko vsebuje  

sledi jajc, mleka, sezama), 

mocarella (vsebuje: laktozo), 

paradižnik 

Juha iz muškatnih buč* (vsebuje: mleko),  

zelenjavna rižota s piščančjim mesom,  

endivija s krompirjem in 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. 


