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Jedilnik za predšolske oddelke 2021 

 04.10.2021 ponedeljek 
 

Zajtrk Polnozrnat kruh, topljen sir, češnjev paradižnik, sadni čaj / polenta na mleku 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Piščančji file, dušen riž s šparglji, zelena solata  

Malica Kruh s semeni, pol banane 

  
05.10.2021 torek 
 

Zajtrk Rogljiček z jabolki, bela kava / pirin zdrob na mleku 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Dušeno kislo zelje, pečenice/hrenovke, matevž, gosti sok  

Malica Pisan kruh, jagode 

  
06.10.2021 sreda 
 

Zajtrk Prosena kaša, suhe slive brez koščic 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Zelenjavna juha, špagete carbonara, radič v solati 

Malica Prepečenec/kruh, 100% jabolčni sok 

  
07.10.2021 četrtek 
 

Zajtrk Bio pirin kruh, puranja šunka, paprika, zeliščni čaj / mlečni močnik 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Krompirjev golaž, kruh, marelični cmoki  

Malica Štručka, grozdje 

  
08.10.2021 petek 
 

Zajtrk Koruzni kruh, bio sirni namaz z bučnimi semeni, čaj / mlečni riž 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Pečen file ribe, pire krompir s kolerabo, rdeča pesa 

Malica Makovka, bio sadni jogurt 
 
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 uporabljeno ekološko živilo, smo pred živilom pripisali »bio«. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v 

skladu s pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil. 
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Jedilnik za predšolske oddelke 2021 

 11.10.2021 ponedeljek 
 

Zajtrk Ržen kruh, kokošja pašteta, zelenjavni krožnik, čaj / kuhani ovseni kosmiči 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Mesni polpet, dušena zelenjava, pire krompir 

Malica Sezamova pletenica, bio mleko 

  
12.10.2021 torek 
 

Zajtrk Bio pirina štručka, bio sadni kefir/ prosena  kaša 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Cvetačna juha, paprikaš, špinačne tortelini, rdeča pesa 

Malica Črn kruh, jagode 

  
13.10.2021 sreda 
 

Zajtrk Makovka (prerezana), maslo, kakav / ribana kaša na mleku 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Govedina Stroganov, kruhova štruca, zelena solata  

Malica Pirin kruh, slive 

  
14.10.2021 četrtek 
 

Zajtrk Koruzni kosmiči, rozine, toplo mleko 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Kokošja juha s kroglicami, rižota z bio piščančjim mesom in zelenjavo, kitajsko 
zelje v solati 

Malica Ajdov kruh, marmelada, rezina jabolk 

  
15.10.2021 petek 
 

Zajtrk Ovseni kruh, tunin namaz, čaj/ pšenični zdrob 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Kremna zelenjavna juha (z bio zelenjavno), orehovi štruklji, gosti sok 

Malica Grisini, navadni jogurt 
 
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 uporabljeno ekološko živilo, smo pred živilom pripisali »bio«. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v 

skladu s pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil. 
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Jedilnik za predšolske oddelke 2021 

 18.10.2021 ponedeljek 
 

Zajtrk Buhtelj, bela kava / polenta, mleko 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo puranji ragu z zelenjavo, polnozrnati kus kus, eko radič s krompirjem 

Malica Muki skuta 

  
19.10.2021 torek 
 

Zajtrk Polnozrnati kruh, kisla smetana, bio korenje čaj / pirin zdrob 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo koruzna mineštra - bobiči, polbeli kruh, marmorni kolač 

Malica Štručka, rdeče grozdje 

  
20.10.2021 sreda 
 

Zajtrk Mlečni riž, cimetov posip 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo ocvrt piščančji file, pire z brokolijem, rdeča pesa 

Malica Črn kruh, mandarina 

  
21.10.2021 četrtek 
 

Zajtrk Pirin kruh, mesno zelenjavni namaz, sadni čaj / mlečni močnik 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo jota s suhim mesom, kruh, sadna rezina 

Malica Pisan kruh, hruška 

  
22.10.2021 petek 
 

Zajtrk Bio kamutov kruh, sirni krožnik, rezina kumare, zeliščni čaj / prosena kaša 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Tuna v rdeči omaki (zamrznjena tuna), polenta, zelena solata 

Malica Črn kruh, topljen sir, rezina jabolka  
 
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 uporabljeno ekološko živilo, smo pred živilom pripisali »bio«. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v 

skladu s pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil. 
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Jedilnik za predšolske oddelke 2021 

 25.10.2021 ponedeljek 
 

Zajtrk Ržen kruh, maslo, med, mleko 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo brokolijeva juha, makaronovo meso, zelje v solati 

Malica Sirova štručka, 100% jabolčni sok z vodo (1:1) 

  
26.10.2021 torek 
 

Zajtrk Bio ovseni kruh, jajčni namaz, čaj  

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Piščančje kračke/kračke brez kosti, pražen krompir, zelena solata  

Malica Crispy, bio vanilijevo mleko 

  
27.10.2021 sreda 
 

Zajtrk Ajdov kruh, piščančja hrenovka, senf, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Telečja pečenka, kisla repa, pire krompir 

Malica Ovseni kruh, hruška 

  
28.10.2021 četrtek 
 

Zajtrk Bio pirin zdrob, lešnikov posip 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo pečen puran v omaki, bio pira z zelenjavo/polenta, zelena solata s koruzo 

Malica Bela žemlja, grozdje 

  
29.10.2021 petek 
 

Zajtrk Koruzni kruh, sardele, zelenjavni krožnik, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Šara, kruh, jabolčni zavitek 

Malica Črn kruh, sirni namaz, pol mandarine 
 
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 uporabljeno ekološko živilo, smo pred živilom pripisali »bio«. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v 

skladu s pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil. 


