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JEDILNIK ZA PREDŠOLSKE ODDELKE 2022 

 04.04.2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Pisani kruh, bučni namaz, sadni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Ješprenjčkova juha, zelenjava z bio piro in telečjim mesom, mešana solata 

Malica Koruzni kruh, bio jagodni kefir 

  
05.04.2022 torek 
 

Zajtrk Francoski rogljiček z marmelado, mleko 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Piščančji ragu, zdrobovi cmoki, zelena solata s koruzo 

Malica Ržen kruh, sirni namaz, rezina jabolka 

  
06.04.2022 sreda 
 

Zajtrk Bio ovsen kruh, pečen pršut, bio zelenjavni krožnik (korenje, kumare, paprika - 
Gea), zeliščni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Zelenjavna juha, mesni polpet, pire krompir, rdeča pesa 

Malica Pirin kruh, hruška 

  
07.04.2022 četrtek 
 

Zajtrk Bio pirin zdrob na mleku, suho sadje 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Govedina stroganov, polnozrnati kus kus, stročji fižol 

Malica Kifeljc, bio jabolčni sok 

  
08.04.2022 petek 
 

Zajtrk Črni kruh z manj soli, sardelni namaz, češnjev paradižnik, šipkov čaj z limono 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Fižolovka brez mesa, kruh, jogurtovo pecivo s sadjem 

Malica Grisni, 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 

 11.04.2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Kruh z manj soli, piščančja prsa, kisla kumarica, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Pečen puran, smetanova omaka, svaljki, rdeča pesa  

Malica Ajdov kruh, sirni namaz, rezina pomaranče  

  
12.04.2022 torek 
 

Zajtrk Ržen kruh, kisla smetana, višnjeva marmelada, bela kava 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Kolerabna enolončnica s prekajenim mesom, kruh, strjenka 

Malica Koruzni kruh, hruška 

  
13.04.2022 sreda 
 

Zajtrk Bio ovseni kruh, špinačni namaz, zeliščni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Bistra juha, rižota s puranjim mesom,radič v solati 

Malica Bio kamutova blazinica, bio pitno mleko 

  
14.04.2022 četrtek 
 

Zajtrk Sirova štručka, bio korenček, šipkov čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Kislo zelje, matevž, pečenice/hrenovke, sladoled 

Malica Štručka, pol banane 

  
15.04.2022 petek 
 

Zajtrk Navaden tekoči jogurt, koruzni kosmiči 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Korenčkova juha, pečen file ribe, pire krompir, zelena solata 

Malica Črn kruh, topljen sir, pol kivija 

 

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 

 18.04.2022 ponedeljek 

Zajtrk VELIKONOČNI PONEDELJEK 

 

Malica 

Kosilo 

Malica 

  
19.04.2022 torek 
 

Zajtrk Bio pirin kruh, maslo, med, mleko 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Minjonska juha, špageti  carbonara, zelena solata  

Malica Ajdov kruh, pašteta, rezina kumare 

  
20.04.2022 sreda 
 

Zajtrk Prosena kaša na mleku, čokoladni posip 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Golaževa juha, kruh, atomski štrudelj 

Malica Makovka, jabolko 

  
21.04.2022 četrtek 
 

Zajtrk Polnozrnata štručka, piščančja hrenovka, zeliščni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Čufti, pire krompir, rdeča pesa 

Malica Koruzni kruh,  domač sadni jogurt 

  
22.04.2022 petek 
 

Zajtrk Sezam bombeta, jajčni namaz, solata, limonada 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Špinačna juha, tortelini v sirovi omaki, zelena solata s korenčkom 

Malica Črn kruh,  hruška 

 

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 

 25.04.2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Kruh z manj aditivi, umešana jajčka, zeliščni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Zelenjavna mineštra s kvinojo, kruh, puding 

Malica Črn kruh, maslo, rezina jabolka 

  
26.04.2022 torek 
 

Zajtrk Pšenični zdrob, suhe slive 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Zelenjavna juha s kroglicami, lazanja, rdeča pesa 

Malica Pirin kruh, vaniljevo mleko 

  
27.04.2022 sreda 
 

Zajtrk DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 
 Malica 

Kosilo 

Malica 

  
28.04.2022 četrtek 
 

Zajtrk Kruh z manj soli, poli salama, bio kumare, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Haše omaka, testenine, zelena solata 

Malica Crispy, alpsko mleko 

  
29.04.2022 petek 
 

Zajtrk Črn kruh, tunin namaz, paradižnik, otroški čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Ješprenj, kruh, rižev narastek 

Malica Pisan kruh, hruška 

 
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 
 


