
                                                  JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje)   

                     5. 7.  – 9. 7. 2021                                                                                                                                                        
 ZAJTRK MALICA KOSILO 

 

Ponedeljek 

5.7.2021 

 

Sadni čaj, korenčkov namaz (vsebuje: 

laktozo), moravski kruh (vsebuje: pšenico, 

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

 kumarične palčke 

Sadni pinjenec (vsebuje: laktozo), 

moravski kruh (vsebuje: pšenico, 

sojo; lahko vsebuje sledi jajc, mleka, 

sezama), nektarina 

Polnjena paprika (vsebuje: jajce, pšenica),  

pire krompir (vsebuje: mleko), sladoled 
(vsebuje: laktozo) 

 

 

Torek 

6.7.2021 

 

Mleko (vsebuje: laktozo),  mocarela in 

paradižnik z baziliko, oljčnim oljem in 

kisom (vsebuje: laktozo), ovseni kruh z 

manj soli (vsebuje: pšenico, oves; lahko 

vsebuje  sledi jajc, soje, mleka, sezama) 

Domač jogurtov biskvit z 

malinovim prelivom 
 (vsebuje: pšenico, jajca, mleko) 

Bistra juha s korenčkom in ribano kašo  

(vsebuje: pšenico, jajca, listno zeleno), puranji zrezek 

v zelenjavni omaki (vsebuje: pšenico, jajca),  

pečena polenta, zelena solata s sončničnim 

oljem 

 

Sreda 

7.7.2021 

 

Šipkov čaj, sardelni namaz (vsebuje: ribe, 

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

mleka, sezama), sveže kisana kumara 

 

Marelica, masleni  keks  

(vsebuje: pšenico, mleko; lahko vsebuje 

sledi soje, arašidov in oreščkov) 

Bučkina in blitvina kremna juha z zlatimi 

kroglicami (vsebuje: mleko, jajca, pšenico), 

govedina v timijanovi omaki, pečen krompir, 

mlado zelje v solati s paradižnikom, 

kumarami in sončničnim oljem 

 

Četrtek 

8.7.2021 

 

Hibiskus čaj, hrenovka (lahko vsebuje sledi 

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

soje, mleka, sezama), ajvar 

Italijansko pecivo (vsebuje: pšenico, 

sojo, mleko, sezam; lahko vsebuje sledi 

jajc, oreščkov), paradižnik češnjev  

Fižolova kremna juha (vsebuje: pšenico, mleko;  

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

gratinirane skutne palačinke iz polnozrnate 

moke (vsebuje: pšenico, mleko, jajca), 

100 % jabolčni sok+voda 

 

Petek 

9.7.2021 

 

Mleko (vsebuje: laktozo), marmelada, 

kisla smetana (vsebuje: laktozo), 

prekmurski kruh (vsebuje: pšenico, rž; 

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

nektarine 

Bio banana, breskev 

 

Piščančji paprikaš (vsebuje: laktozo, pšenico),  

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

mleka, sezama), zelena solata in koruza z bučnim 

oljem, lubenica 

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) 
                      12. 7.  - 16. 7. 2021                                                                                                                                                                

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

 

Ponedeljek 

12.7.2021 

 

Otroški čaj, avokadov namaz s tuno 

(vsebuje: ribe, laktozo), italijansko pecivo 
(vsebuje: pšenico, sojo, mleko, sezam; lahko 

vsebuje sledi jajc, oreščkov), rdeča paprika  

 

Lubenica, melona, grisini 
(vsebuje: pšenico, mleko; lahko 

vsebuje  sledi soje in   sezama) 

 

Sladko zelje s krompirjem (vsebuje: pšenico, 

laktozo), mesne kroglice z ovsenimi kosmiči 

(vsebuje: oves, jajca), 100 % jabolčni sok + voda 

 

Torek 

13.7.2021 

Osmukan polnozrnat močnik (vsebuje: 

pšenico, mleko,  sojo, jajca), nektarina 
ali  kruh iz kmečke peči (vsebuje: pšenico, rž; 

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

mleko (vsebuje: laktozo) 

 

Sirova štručka (vsebuje: pšenico, 

sojo, mleko, lahko vsebuje  sledi jajc, 

oreščkov, sezama), paradižnik 

Puranja pečenka, kruhov cmok  

(vsebuje: pšenico, jajca, mleko), bučke v prikuhi 
(vsebuje: pšenico, laktozo) 

Sreda 

14.7.2021 

 

Lipov 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), sveže kisana kumara 

Domač zeliščni polžek (vsebuje: 

pšenico, jajca, sojo, mleko), 

 limonada z meliso/meto  

Zeliščna kremna juha s kruhovimi kockami  
(vsebuje: mleko, pšenico, sojo; lahko vsebuje sledi jajc, 

oreščkov, sezama), široki rezanci s skuto in orehi 

(vsebuje: pšenico, laktozo, jajca, orehe),  

mešani kompot 

 

Četrtek 

15.7.2021 

 

Bela kava (vsebuje: mleko, ječmen),  

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

ovseni kruh z manj soli (vsebuje: pšenico, 

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

Navadni jogurt (vsebuje: 

laktozo), ovseni in koruzni 

kosmiči (vsebuje: oves, ječmen; 

lahko vsebuje sledi oreščkov), 

borovnice 

Bistra juha s korenčkom in ribano kašo 

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

pečenka (vsebuje: pšenico), pražen krompir,  

mešana solata z bučnim oljem 

 

Petek 

16.7.2021 

 

 

Planinski čaj, sirni namaz (vsebuje: 

laktozo, gorčično seme), kruh iz kmečke 

peči (vsebuje: pšenico, rž; lahko vsebuje sledi 

jajc, soje, mleka, sezama), paprika 

Sadni krožnik 
(Breskev, lubenica, banana) 

 

Piščančja obara z žličniki (vsebuje: pšenico, jajca, 

listno zeleno), domač skutni zavitek 

 (vsebuje: pšenico, jajca, mleko), 100% jabolčnii 

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)  
                   19. 7.  - 23. 7. 2021                                                                                                                            

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

 

Ponedeljek 

19.7.2021 

 

 

Sadni čaj, umešana jajčka, 

 ovseni kruh z manj soli kruh (vsebuje: 

pšenico, oves; lahko vsebuje  sledi jajc, soje, 

mleka, sezama), paradižnik/sveže 

kumarične palčke  

Lubenica, masleni  keks  

(vsebuje: pšenico, mleko; lahko 

vsebuje sledi soje, arašidov in oreščkov) 

Boranja s puranjim mesom (vsebuje: pšenico, 

mleko), testeninski polžki (vsebuje: pšenico),  

domače kokosovo pecivo (vsebuje: pšenico, mleko, 

jajca, žveplov dioksid; lahko vsebuje sledi oreščkov in 

arašidov) 

Torek 

20.7.2021 

 

Sadni jogurt (vsebuje: laktozo), 

polnozrnati rogljiček (vsebuje: pšenico, rž, 

sojo; lahko vsebuje  sledi jajc, mleka, oreščkov, 

sezama), marelica 

Pecivo z bučnicami (vsebuje: 

pšenico, sojo, mleko; lahko vsebuje  

sledi jajc, oreščkov, sezama), 

kumarične palčke, naravna 

limonada 

Brokolijeva kremna juha (vsebuje: mleko), 

 grška krompirjeva musaka (vsebuje: pšenico, 

mleko), zelena solata z bučnim oljem 

 

Sreda 

21.7.2021 

 

Otroški čaj, mesno zelenjavni namaz, 

prekmurski kruh (vsebuje: pšenico, rž; lahko 

vsebuje  sledi jajc, soje, mleka, sezama), 

paradižnik  

 

Zdrobova strjenka z breskev-

mango prelivom (vsebuje: 

pšenico, mleko) 

Ribja omaka 

(vsebuje: ribe, listno zeleno), soparjen riž, mešana 

solata z oljčnim oljem 

 

Četrtek 

22.7.2021 

 

Mleko (vsebuje: laktozo), maslo (vsebuje: 

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

mleka, sezama), hruška 

 

Bio sadni kefir (vsebuje: laktozo), 

pol večzrnate žemlje (vsebuje: 

pšenico, rž, ječmen, oves, sojo; lahko 

vsebuje  sledi jajc, mleka, oreščkov, 

sezama) 

Bistra juha z zdrobovimi cmoki in korenčkom 

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

piščančja nabodala (vsebuje: gorčično seme), 

 zelenjavni riž, zelena  solata z  bučnim oljem 

 

Petek 

23.7.2021 

 

 

Mleko (vsebuje: laktozo), korenčkov skutni 

namaz (vsebuje: laktozo, gorčično seme),  

koruzni kruh z manj soli (vsebuje: pšenico; 

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

paprika 

 

Banana, breskev 

 

Čufti v paradižnikovi omaki (vsebuje: jajce),  

pire krompir (vsebuje: mleko), sladoled (vsebuje: 

laktozo) 

 

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)                            
                                             26. 7.  - 30. 7. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 ZAJTRK MALICA KOSILO 

 

Ponedeljek 

26.7.2021 

Otroški čaj, špinačni namaz (vsebuje: 

 laktozo, jajca), koruzni kruh z manj 

soli (vsebuje: pšenico; lahko vsebuje sledi 

jajc, soje, mleka, sezama), mlad 
korenček 

Domač puding z malinovim 

prelivom (vsebuje: mleko)  

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 z bučnim oljem 

 

 

Torek 

27.7.2021 

Mlečni riž (vsebuje: mleko), marelica 

 

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 

28.7.2021 

 

 

Sveža limonada z meliso/meto,  

liptauer namaz (vsebuje: laktozo), 

 kruh iz kmečke peči (vsebuje: pšenico, 

rž; lahko vsebuje sledi jajc, soje, mleka, 

sezama), paradižnik 

Breskev, banana 

 

Goveja juha s testeninami in korenčkom 

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

govedina (vsebuje: listna zelena), pražen krompir, 

 smetanov jabolčni hren (vsebuje: mleko) 

 

 

Četrtek 

29.7.2021 

 

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 

Zelenjavne palčke 
( kumare, mladi korenček), 

grisini (vsebuje: pšenico, mleko; lahko 

vsebuje  sledi soje in   sezama) , 

jogurtova pomaka (vsebuje: laktozo)  

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 

30.7.2021 

Navadni jogurt(vsebuje: laktozo) /med, 

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

oreščkov), borovnice 

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 

novozelandskega repaka (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. 


