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JEDILNIK ZA PREDŠOLSKE ODDELKE 2022 

 

 31.01.2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Rženi kruh, med, kisla smetana, mleko 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Pečen puran, špinačna omaka, pire krompir 

Malica Koruzni kruh, jabolko 

  
01.02.2022 torek 
 

Zajtrk Bio pirin kruh, jajčni namaz, zeliščni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Minjonska juha, zelenjavna rižota z bio piščančjim mesom, rdeča pesa 

Malica Bio kamutova blazinica, vanilijevo mleko 

  
02.02.2022 sreda 
 

Zajtrk Kruh z manj aditivi, šunka, ščep kislega zelja, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Špageti/testenine, bolonjska omaka, riban sir, solata s koruzo 

Malica Stoletni kruh, domač jogurt,  

  
03.02.2022 četrtek 
 

Zajtrk Mlečni riž, kakavov posip 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Golaž, kruhovi cmoki, zelena solata s koruzo 

Malica Črn kruh z manj soli, otroška pašteta, češnjev paradižnik 

  
04.02.2022 petek 
 

Zajtrk Koruzni kruh, sir, pol trdo kuhanega jajca, čaj  

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Jota s kislim zeljem, kruh, domače pecivo 

Malica Makovka, pomaranča 
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 2022 

 

 07.02.2022 ponedeljek 

Zajtrk Rženi kruh, maslo, marmelada, bela kava 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Cvetačna juha, špageti, omaka carbonara, riban sir, mešana solata (radič, 
zelena solata) 

Malica Muki skutka, črn kruh 

 08.02.2022 torek 
 

Zajtrk Prešernov dan, slovenski kulturni praznik  

 

Malica 

Kosilo 

Malica 

 09.02.2022 sreda 
 

Zajtrk Bio pirin zdrob na mleku, mleti orehi za posip 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Puranova pečenka z omako, slan sirov štrukelj, zeljna solata 

Malica Kruh s semeni, pomaranča 

 10.02.2022 četrtek 
 

Zajtrk Bio pirin kruh, bučni namaz, rdeča paprika, sadni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Koruzna mineštra, kruh, palačinke z marmelado 

Malica Bio ovsena blazinica, kefir 

 11.02.2022 petek 
 

Zajtrk Graham kruh, sir, list solate, sadni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Paradižnikova juha, testenine s tuno/drobne testenine, rdeča pesaendivija s 
krompirjem  

Malica Grisni, jabolčni sok 
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 2022 

 

 14.02.2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Bio pirin kruh, marmelada, ribji namaz, zeliščni čaj  

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Obara s teletino in zakuha, ajdovi žganci, tortica srček  

Malica Bio kamutova blazinica, bio vanilijevo mleko  

  
15.02.2022 torek 
 

Zajtrk Črn kruh z manj soli , kuhan pršut, sveža paprika, sadni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Mesni polpet, tlačen slan krompir z maslom in peteršiljem, stročji fižol v omaki 

solati 

Malica Črn kruh, sirni namaz, rezina pomaranče 

  
16.02.2022 sreda 
 

Zajtrk Koruzni kruh, kisla smetana, kakav 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Porova juha, bio pira s piščančjim mesom in zelenjavo, rdeča pesa 

Malica Štručka, hruška 

  
17.02.2022 četrtek 
 

Zajtrk Prosena kaša na mleku, čokoladni posip 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Puranji paprikaš, kuskus, kitajsko zelje s čičeriko 

Malica Kruh s semeni, kivi 

  
18.02.2022 petek 
 

Zajtrk Kajzarca (prerezana), rezina sira, kisla kumarica, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Bučkin juha, tortelini (z okusom idrijskih žlikrofov), sirova omaka, zelena solata 
s koruzo 

Malica Makovka, 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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JEDILNIK ZA PREDŠOLSKE ODDELKE 2022 

 

 21.02.2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Črn kruh, čičerikin namaz, korenčkovi kolobarčki, zeliščni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Kolerabna juha, testenine z bolonjsko omako, solata z lečo 

Malica Bio jagodni kefir, kifeljc 

  
22.02.2022 torek 
 

Zajtrk Kruh s semeni, medeno maslo, toplo mleko  

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Pečene piščančje kračke, ajdova kaša z zelenjavo, zelje s fižolom 

Malica Koruzni kruh, otroška pašteta, krhelj klementine 

  
23.02.2022 sreda 
 

Zajtrk Polenta, mleko 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Ješprenjčkova juha, dušen svinjski file v omaki, pražen krompir, rdeča pesa 

Malica Pirin kruh, hruška 

  
24.02.2022 četrtek 
 

Zajtrk Ržen kruh, tunin namaz, zelenjavni krožnik, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Golaževa juha, domač rogljiček z jabolki 

Malica Sirova štručka, pomaranča 

  
25.02.2022 petek 
 

Zajtrk Vegi bombeta, sadni jogurt s kmetije 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Dušen file lososa, pire, špinača 

Malica Črn kruh, maslo, 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 2022 

 

 28.02.2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Ajdov kruh, borovničeva marmelada, maslo, mleko 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Puranov zrezek po dunajsko, pire krompir s cvetačo, kitajsko zelje  

Malica Kruh s semeni, pomaranča 

  
01.03.2022 torek 
 

Zajtrk Pisan kruh, sirno zelenjavni namaz, sadni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Segedin, krompir v kosih, krof 

Malica Sezamova bombeta, hruška 

  
02.03.2022 sreda 
 

Zajtrk Bio prin zdrob, suhe slive 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Grahova juha, zelenjavna rižota, rdeča pesa  

Malica Črn kruh, jabolko 

  
03.03.2022 četrtek 
 

Zajtrk Bio ovseni kruh, piščančja pašteta, list solate, otroški čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Čufti v pradižnikovi omaki, pire krompir, sadna solata 

Malica Grisni, hruškov sok 

  
04.03.2022 petek 
 

Zajtrk Pirin kruh, bio skutin namaz z drobnjakom, zeliščni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Fižolovka, kruh, domače pecivo 

Malica Štručka, 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. 

 

 

 


