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Jedilnik za predšolske oddelke 2021 

 

 06.09.2021 ponedeljek 
 

Zajtrk Sirova štručka, sveža paprika, sadni čaj z limono / polenta na mleku 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Cvetačna juha, makaronovo meso, mešana solata (paradižnik in kumarice) 

Malica Graham bombeta, marelica 

  
07.09.2021 torek 
 

Zajtrk Graham kruh, mesno zelenjavni namaz, šipkov čaj / prosena kaša na mleku 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Puranji ragu, bio pira z zelenjavo, zelena solata s korenčkom 

Malica MU sadna skuta, črn kruh 

  
08.09.2021 sreda 
 

Zajtrk Bio pirin zdrob, čokoladni posip 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Telečja obara z ajdovimi vlivanci, kruh, biskvit s sadjem 

Malica Štručka, hruška 

  
09.09.2021 četrtek 
 

Zajtrk Rogljiček z jabolki, bela kava / mlečni močnik 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Porova juha, rižota s piščančjim mesom in zelenjavo, zeljna solata s fižolom 

Malica Pisan kruh, sirni namaz, rezina kumare 

  
10.09.2021 petek 
 

Zajtrk Bio ovseni kruh, sirni narezek, bio paradižnik / mlečni riž 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo File lososa, pire, zelenjavna omaka 

Malica Koruzni kruh, grozdje 
 
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. 

 

 

 

 



ENOTA   VRTEC   BOROVNICA,  Paplerjeva  5,  1353 Borovnica, Tel: 01 /75 72 530,   

 

 

Jedilnik za predšolske oddelke 2021 

 

 13.09.2021 ponedeljek 

Zajtrk Čaj, pisani kruh, medeno maslo / mlečni zdrob 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Brokolijeva juha, svaljki z mesno omako, solata s koruzo 

Malica Makovka, bio mleko 

 14.09.2021 torek 
 

Zajtrk Mlečni riž, rozine 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Piščančji zrezki v naravni omaki, pečen krompir (1.starostna:  pire), rdeča pesa 

Malica Graham kruh, grozdje 

 15.09.2021 sreda 
 

Zajtrk Črni kruh brez soli, kuhan pršut,  bio paradižnik, zeliščni čaj /prosena kaša na 
mleku 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Golaž, polenta, 100 % breskov sok 

Malica Sadni jogurt s kmetije, crispy / kruh 

 16.09.2021 četrtek 
 

Zajtrk Bio pirina blazinica, bio kefir / močnik 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Bistra juha skroglicami, rižota z mesom in zelenjavo, kumare v solati 

Malica Kruh s semeni, maslo, rezina jabolka 

 17.09.2021 petek 
 

Zajtrk Ovseni kruh, skutni namaz z drobnjakom, kalčki / bio pirin zdrob na mleku 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Fižolovka, kruh, jabolčni zavitek 

Malica Bio kamutova blazinica, ringlo 
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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 20.09.2021 ponedeljek 
 

Zajtrk Polnozrnat kruh, pašteta poli Pate Kids, rezina bio kumarice, zeliščni čaj / 
ribana kaša na mleku 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Piščančje kračke/bedrca, rizi bizi, zeljna solata s korenjem 

Malica Koruzni kruh, jagode 

  
21.09.2021 torek 
 

Zajtrk Polenta, mleko 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Zelenjavna juha, pečen puran, sirovi ocvrtki, solata s koruzo 

Malica Pisan kruh, maslo, rezina hruške 

  
22.09.2021 sreda 
 

Zajtrk Bio koruzni kruh, korenčkov namaz, rezina paprike, čaj / mlečni zdrob 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Krompirjeva juha s hrenovko, kruh, sladoled 

Malica Črn kruh, grozdje 

  
23.09.2021 četrtek 
 

Zajtrk Pisan kruh, sardelni namaz, paradižnik, šipkov čaj z limono/polenta in mleko  

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Mesni polpet, pire krompir, bučke v omaki 

Malica Sirova štručka, bio jabolčni sok 

  
24.09.2021 petek 
 

Zajtrk Ajdov kruh, čokoladni namaz, mleko/ovseni kosmiči kuhani na mleku 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Juha iz muškatne buče, testenine/drobne testenine s tuno, zelena  solata 

Malica Grisini, jabolko 
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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 27.09.2021 ponedeljek 
 

Zajtrk Sadni jogurt s kmetije, štručka / polenta in mleko 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Dušena govedina v zelenjavni omaki, zdrobovi cmoki, rdeča pesa 

Malica Pirin kruh, grozdje 

  
28.09.2021 torek 
 

Zajtrk Polnozrnat kruh, sirno zelenjavni namaz, korenček, čaj/ prosena kaša 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Goveja juha z rezanci, sirovi štruklji, jabolčna čežana 

Malica Kifeljček, bio jagodni kefir 

  
29.09.2021 sreda 
 

Zajtrk Hot dog štručka, bio piščančja hrenovka, ajvar ali senf, domača limonada/ 
ribana kaša na mleku 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Puranov ragu, pire krompir, zeljna solata s fižolom? 

Malica Črn kruh, vanilijevo bio mleko 

  
30.09.2021 četrtek 
 

Zajtrk Mlečni zdrob s kokosom, čokoladni posip 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Svinjski file v omaki, pirine testenine, stročji fižol 

Malica Kruh s semeni, hruška 

  
01.10.2021 petek 
 

Zajtrk Črni kruh, čičerikin namaz, rdeča paprika/ mlečni riž 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Ješprenj brez mesa, kruh, palačinke z marmelado 

Malica Bio ovseni kruh, rezina sira, 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. 


