
                                                     JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 
                        11. 1. - 15. 1. 2021                                                                                                                             

 ZAJTRK DOP.MALICA KOSILO 

 

Ponedeljek 

11.1.2021 

 

Mlečni riž s cimetom (vsebuje: mleko), 

suho sadje (lahko vsebuje sledi oreščkov) 

 

Jabolko, grisini s sezamom 
(vsebuje: pšenico, mleko, sezam; lahko 

vsebuje  sledi soje) 

 

Goveji golaž (vsebuje: pšenico), polenta (lahko 

vsebuje sledi glutena), rdeča pesa, melona 

 

Torek 

12.1.2021 

 

 

Planinski čaj z medom in limono,  

sardelni namaz (vsebuje: laktozo, ribe),  

kruh iz kmečke peči (vsebuje: pšenico, rž; 

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

kisla kumara (vsebuje: gorčično seme)  

Domač puding s sadjem  
(vsebuje: mleko) 

 

 

Porova juha s čičeriko (lahko vsebuje sledi oreščkov, 

sezama, arašidov), mesno-zelenjavna krompirjeva 

musaka (vsebuje: pšenico, mleko, jajca),  

zelena solata in motovilec z bučnim oljem 

 

Sreda 

13.1.2021 

 

Mleko (vsebuje: laktozo), rezine sira 

(vsebuje: laktozo), prekmurski kruh 
(vsebuje: pšenico, rž; lahko vsebuje  sledi jajc, soje, 

mleka, sezama), češnjev paradižnik 

Pomaranča, banana 

 

Bistra juha s testeninami in korenčkom 
 (vsebuje: pšenico, sojo, mleko, jajca; lahko vsebuje sledi 

oreščkov, sezama), pečen mariniran piščanec 

(vsebuje gorčično seme), ajdova kaša z zelenjavo 

(lahko vsebuje sledi glutena), rdeča pesa 

 

Četrtek 

14.1.2021 

 

Bela kava (vsebuje: ječmen, mleko), 

 kisla smetana (vsebuje: laktozo), bio 

slivova marmelada, kruh iz kmečke 

peči (vsebuje: pšenico, rž; lahko vsebuje  sledi 

jajc, soje, mleka, sezama), kivi  

Italijansko pecivo (vsebuje: 
pšenico, sojo, mleko, sezam; lahko 

vsebuje sledi, jajc, oreščkov), hruška 

 Jota z bio kislim zeljem (vsebuje: pšenico; lahko 

vsebuje sledi oreščkov, sezama, arašidov),  soboški kruh  
(vsebuje: pšenico, rž; lahko vsebuje sledi jajc, soje, mleka, 

sezama), domača posolanka  s skuto in jabolki 
(vsebuje: pšenico, mleko, jajca) 

 

Petek 

15.1.2021 

 

Hibiskus čaj, špinačni namaz (vsebuje: 

laktozo, jajca), ajdov kruh 
 (vsebuje: pšenico; lahko vsebuje sledi jajc, soje, 

mleka, sezama), korenčkove palčke 

Navadni jogurt (vsebuje: laktozo), 

med, ajdov kruh 
 (vsebuje: pšenico; lahko vsebuje sledi 

jajc, soje, mleka, sezama) 

Čufti v paradižnikovi omaki (vsebuje: jajca),  

pire krompir (vsebuje: mleko), zelena solata s 

sončničnim oljem, 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 kmet ijstvo, gozdarstvo in 

prehrano.                                                                                                                                                                                      Skupina za prehrano Vam želi dober tek. 
 
 



                                                     JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 
                          18. 1. - 22. 1. 2021                                                           

 ZAJTRK DOP.MALICA KOSILO 

 

Ponedeljek 

18.1.2021 

 

Lipov čaj z medom in limono,  

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)  

Mleko (vsebuje: laktozo), 

masleni  keksi 
 (vsebuje: pšenico, mleko; lahko 

vsebuje sledi soje, arašidov in 

oreščkov) 

  

Mlečna repa (vsebuje: pšenico, mleko),  

mesne kroglice z ovsenimi kosmiči (vsebuje: 

jajca, oves; lahko vsebuje sledi oreščkov),  

pire krompir (vsebuje: mleko) , ananas 

 

Torek 

19.1.2021 

 

Bela kava (vsebuje: ječmen, mleko), 

 korenčkov namaz (vsebuje: laktozo),  

soboški kruh (vsebuje: pšenico, rž; lahko vsebuje 

sledi jajc, soje, mleka, sezama), paprika 

  

Jabolko, pomaranča, 

soboški kruh  
(vsebuje: pšenico, rž; lahko vsebuje 

sledi jajc, soje, mleka, sezama 

Bistra juha s testeninami in korenčkom  

(vsebuje: pšenico, jajca, listno zeleno),  

puranji paprikaš (vsebuje: pšenico, mleko), 

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

mleka, sezama ), solata ledenka z bučnim oljem  

 

Sreda 

20.1.2021 

 

 

Mleko (vsebuje: laktozo), 

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

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

lahko vsebuje  sledi jajc, soje, mleka, sezama) 

Banana, jabolko Fižolova juha s testeninami  

(vsebuje: pšenico, jajca, laktozo),  

zeljne krpice (vsebuje: pšenico, jajca),  

jabolčni kompot s cimetom 

 

Četrtek 

21.1.2021 

 

Mlečni koruzni zdrob (vsebuje: mleko; lahko 

vsebuje sledi glutena), suhe hruške (lahko vsebuje 

sledi oreščkov) 

 

Sirova štručka 
 (vsebuje: pšenico, sojo, mleko, 

lahko vsebuje sledi jajc, oreščkov, 

sezama), paprika, 100 % 

jabolčni sok + voda  

Paradižnikova juha z rižem (vsebuje: pšenico), 

paniran novozelandski repak  
(vsebuje: pšenico, ribe, sojo, mleko, jajca; lahko vsebuje 

sledi oreščkov, sezama), 

 kitajsko zelje in krompir z oljčnim oljem 

 

Petek 

22.1.2021  

Melisin čaj z medom in limono, liptauer 

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

mleka, sezama), kisla kumara (vsebuje: gorčično 

seme) 

Bio sadni kefir 

(vsebuje: laktozo),  

babičin kiflin (vsebuje: 

pšenico, mleko, jajca; lahko 

vsebuje  sledi soje in sezama) 

Cvetačna juha s proseno kašo (vsebuje: mleko; 

lahko vsebuje sledi glutena), makaronovo meso s pol 

polnozrnatimi testeninami (vsebuje: pšenico; lahko 

vsebuje sledi jajc in soje), mešana solata z oljčnim 

oljem (zelena, korenček, koruza) 

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. 
 


