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JEDILNIK ZA PREDŠOLSKE ODDELKE 2020 

 

 30. 11. 2020 ponedeljek 
 

Zajtrk Pirin kruh, čokoladni namaz, bela kava 

Malica Sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Obara z ajdovimi vlivanci, domač biskvit 

Malica Štručka, mandarina 

  
01. 12. 2020 torek 
 

Zajtrk Graham, jajčni namaz, zeliščni čaj 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Kislo zelje, matevž, pečenica/ hrenovka 

Malica Črn kruh, marmelada 

  
02. 12. 2020 sreda 
 

Zajtrk Mlečni riž, suhe marelice 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Cvetačna juha, omaka bolognese, testenine rdeča pesa 

Malica Polnozrnat kruh, grozdje 

  
03. 12. 2020 četrtek 
 

Zajtrk Bio ovsena štručka, puranja prsa, kisla paprika,  

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Mesni polpeti, pire krompir, zeljna solata 

Malica Pletenica, mleko 

  
04. 12. 2020 petek 
 

Zajtrk Polnozrnati kruh, bio skutni namaz z bučnimi semeni, korenček, sadni čaj 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Ješprenj brez mesa, kruh, rogljiček z marmelado 

Malica Pisan kruh, jabolčni sok (Loa) 
 

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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07. 12. 2020 ponedeljek 
 

Zajtrk Kruh, topljen sir, list solate, čaj 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Ragu po vrtnarsko, polenta, zelena solata 

Malica Parkelj, mandarina 

  
08. 12. 2020 torek 
 

Zajtrk Kruh s semeni, sir, rezina jajca, čaj  

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Korenčkova juha, rižota s piščančjim mesom in zelenjavo, radič s 
krompirjem 

Malica Koruzni kruh, marmelada 

  
09. 12. 2020 sreda 
 

Zajtrk Črni kruh, pašteta, rezina paprike, zeliščni čaj 

Malica Sadno-zelenjavni krožnik  

Kosilo piščančje kračke/kračke brez kosti, pražen krompir, rdeča pesa 

Malica Bio jagodni kefir, koruzni kosmiči 

  
10. 12. 2020 četrtek 
 

Zajtrk Prosena kaša z jabolkom na mleku 

Malica Sadno-zelenjavni krožnik  

Kosilo Šara, zdrobov narastek  sadjem 

Malica Grisini, pomaranča 

 11. 12. 2020 petek 
 

Zajtrk Francoski rogljič z marmelado, mleko 

Malica Sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Milijonska juha, tunina omaka, polenta, kitajsko zelje v solati 

Malica Polnozrnati kruh, kivi 
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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 14. 12. 2020 ponedeljek 
 

Zajtrk Ržen kruh, bio maslo, otroški čaj, 

Malica Sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Piščančji file v naravni omaki, bio pira z zelenjavo, zelena solata s koruzo 

Malica Pisan kruh, sirni namaz, pol mandarine 

  
15. 12. 2020 torek 
 

Zajtrk Pirin kruh, piščančja prsa, list solate, čaj 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Kostna juha z rezanci, sirova omaka, špinačni tortelini, mešana solata 

Malica Koruzni kruh, kivi 

  
16. 12. 2020 sreda 
 

Zajtrk Domači rogljiček z jabolki, bio jogurt 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Čufti v paradižnikovi omaki, pire krompir, domači gosti sok 

Malica Polbeli kruh, tunina pašteta, rezina jabolka 

  
17. 12. 2020 četrtek 
 

Zajtrk Mlečni močnik, čokoladni posip 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Zelenjavna juha, zeljne krpice, rdeča pesa 

Malica Štručka, hruška 

  
18. 12. 2020 petek 
 

Zajtrk Bio koruzni kruh, kisla smetana, korenček, zeliščni čaj 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Ribji file, mešana zelenjava na maslu, pire krompir 

Malica sadna skuta brez dodanega sladkorja, 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. 12. 2020 ponedeljek 
 

Zajtrk Ajdov kruh, maslo, med kakav 

Malica Sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Svinjski file v omaki, svaljki, mešana solata 

Malica Sirova štručka, hruškov sok (Loa) 

  
22. 12. 2020 torek 
 

Zajtrk Pirin zdob, cimetov posip 

Malica Sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Goveja juha, skutini štruklji, jabolčna čežana 

Malica Pirin kruh, kivi 

  
23. 12. 2020 sreda 
 

Zajtrk Koruzna bombeta, sir, rezina jajca, čaj 

Malica Sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Jota s kislim zeljem, pita 

Malica Črn kruh, maslo, rezina jabolka 

  
24. 12. 2020 četrtek 
 

Zajtrk Bio ovseni kruh, ribji namaz, korenček, božični čaj 

Malica Sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Puranji zrezki po dunajsko, pire krompir, rdeča pesa 

Malica Domač orehov štrukeljček, mleko 

  
25. 12. 2020 petek 
 

Zajtrk  Malica 

Kosilo 

Malica 
 

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. 12. 2020 ponedeljek 
 

Zajtrk Pirin kruh, otroška pašteta, ščep kislega zelja, čaj 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Brokoli juha, testenine, haše omaka, parmezan, zeljna solata 

Malica Grški jogurt, kruh  

  
29. 12. 2020 torek 
 

Zajtrk Domači rogljiček z jabolki, bio jogurt 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Mineštra bobiči, jabolčni zavitek 

Malica Grisini, pomaranča 

  
30. 12. 2020 sreda 
 

Zajtrk Črn kruh, sirno zelenjavni namaz, čaj 

Malica sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Segedin, krompir v kosih, vanilijev puding 

Malica Črn kruh, jabolka 

  
31. 12. 2020 četrtek 
 

Zajtrk Müsli, navadni jogurt/mleko, rezine sadja 

Malica Sadno-zelenjavni krožnik 

Kosilo Cvetačna juha, peresniki z losososm, rdeča pesa 

Malica Polnozrnati francoski rogljič, 100 % jabolčni sok z vodo 

  
01. 01. 2021 petek 
 

Zajtrk  Malica 

Kosilo 

Malica 
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. 

 

 


