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JEDILNIK ZA PREDŠOLSKE ODDELKE/ SEPTEMBER 2020 

 

 14. 9. ponedeljek 

Zajtrk kakav, sirova štručka /polenta na mleku  
Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo *zelenjavna juha, svaljki z mesno omako, solata s koruzo 

Malica grozdje, sezamova bombeta 
 15. 9. torek 

Zajtrk bela kava, koruzni kruh, maslo, med/mlečni riž 
Malica *sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo pečen puran v smetanovi omaki, bio pira z zelenjavo, *solata 
Malica slive, pisan kruh 

 16. 9. sreda 

Zajtrk sadni čaj, ajdov kruh, sardelni namaz, paradižnik/pšenični zdrob z 
ovsenimi kosmiči na mleku 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 
Kosilo kostna juha, piščančje kračke, riž z grahom, *zeljna solata s 

korenjem  
Malica grški jogurt, koruzni kosmiči 

 17. 9. četrtek 
Zajtrk otroški čaj, graham kruh, jajčni namaz/pšenični zdrob 

Malica *sadno-zelenjavni krožnik 
Kosilo kolerabna juha, telečji ragu, pirine testenine, rdeča pesa 

Malica 100% jabolčni sok z vodo, mlečna štručka 

 18. 9. petek 
Zajtrk prosena kaša s cimetom in jabolki 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 
Kosilo Zelenjavna enolončnica s kvinojo, črn kruh, čokoladni biskvit 

Malica hruška, pirin kruh 
 

 

 

 

1. Živila zapisana poševno so namenjena otrokom 1–2 let. Ostale jedi so miksane oz. narezane na majhne kocke. 

2. Obroki lahko vsebujejo alergene iz priloge II Uredbe 1169/2011/EU. Katalog jedi z označenimi alergeni je na oglasni 

deski pri zelenem vhodu in na vpogled v kuhinji. 

3. V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na 

jedilniku je v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil. 
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 21. 9. ponedeljek 
Zajtrk pšenični zdrob na mleku, suho sadje 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Krompirjeva juha s hrenovko, marmorni kolač 

Malica rezine jabolka/banana, štručka 

 22. 9. torek 
Zajtrk čaj (hibiskus), sezam bombeta, puranja šunka, rdeča paprika / mlečni riž 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Dušen piščančji file, omaka, dušeno zelje, pire krompir 

Malica bio pitno vanilijevo mleko, kruh 

 23. 9. sreda 

Zajtrk sadni čaj, ajdov kruh, tunin namaz, paradižnik / prosena kaša na mleku 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Cvetačna juha, testenine carbonara, zelena solata s koruzo  

Malica banana 

 24. 9. četrtek 

Zajtrk polnozrnat kruh, mesno zelenjavni namaz, sadni čaj / ribana kaša na mleku 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Ješprenj, kruh, palačinke   

Malica Ajdov kruh, topljen sir 

 25. 9. petek 

Zajtrk bio pirina blazinica, bio kefir / močnik 

Malica sadno-zelenjavni krožnik  

Kosilo pečen file ribe, krompir v kosih, rdeča pesa 

Malica *rezine sadja, bio polnozrnat kruh 

 

 

 

 

1. Živila zapisana poševno so namenjena otrokom 1–2 let. Ostale jedi so miksane oz. narezane na majhne kocke. 

2. Obroki lahko vsebujejo alergene iz priloge II Uredbe 1169/2011/EU. Katalog jedi z označenimi alergeni je na oglasni 

deski pri zelenem vhodu in na vpogled v kuhinji. 

3. V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na 

jedilniku je v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil. 
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 28. 9. ponedeljek 
Zajtrk bela kava, polnozrnata štručka, maslo s kmetije / polenta na mleku 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 
Kosilo *zelenjavna juha, polnozrnate testenine z mesno omako, solata s 

koruzo 
Malica sadna skuta  

 29. 9. torek 
Zajtrk sadni jogurt s kmetije, štručka / mlečni zdrob 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo mesni polpeti, pire iz eko krompirja, špinača 
Malica rezine sadja/banana, ržena bombeta 

 30. 9. sreda 
Zajtrk Polenta na mleku 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo bograč, kruh, jabolčna pita 
Malica banana 

 01. 10. četrtek 
Zajtrk sadni čaj, črna štručka, hrenovka / koruzni kosmiči 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 
Kosilo pečen puran v zelenjavni omaki, riž z šparglji, kitajsko zelje 

Malica kruh, rezina sira 

 02. 10. petek 
Zajtrk sadni čaj, črni kruh, čičerikin namaz / mlečni riž 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 
Kosilo minjonska juha, tortelini s smetanovo omako, rdeča pesa 

Malica rezine sadja, grisini 
 

 

 

 

1. Živila zapisana poševno so namenjena otrokom 1–2 let. Ostale jedi so miksane oz. narezane na majhne kocke. 

2. Obroki lahko vsebujejo alergene iz priloge II Uredbe 1169/2011/EU. Katalog jedi z označenimi alergeni je na oglasni 

deski pri zelenem vhodu in na vpogled v kuhinji. 

3. V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na 

jedilniku je v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil. 
 

 

 

 

 

 

 


