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JEDILNIK ZA PREDŠOLSKE ODDELKE 2022 

 02.05.2022 ponedeljek 
 

Zajtrk 

 

Malica 

Kosilo 

Malica 

  
03.05.2022 torek 
 

Zajtrk Koruzni kruh, maslo, trdo kuhano jajce, rezina kumare, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Korenčkova juha, zelenjavna rižota, zelena solata s čičeriko 

Malica Črn kruh, navadni jogurt 

  
04.05.2022 sreda 
 

Zajtrk Polbel kruh, špinačni namaz, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Krompirjeva juha s hrenovko, kruh, zdrobovo pecivo 

Malica Štručka, slovenske jagode  

  
05.05.2022 četrtek 
 

Zajtrk Prosena kaša na mleku s cimetovim posipom 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Piščančje kračke/kračke brez kosti, pire krompir, rdeča pesa 

Malica Pisan kruh, hruška 

  
06.05.2022 petek 
 

Zajtrk Polnozrnata žemlja, rezina sira, solata, šipkov čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Testenine z lososom v smetanovi omaki, zelena solata (kristalka) z lečo 

Malica Grisini, bio mleko 
 

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 

 

 09.05.2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Pisan kruh, kisla smetana, marmelada, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Pečen piščančji file, pražen krompir, kuhana zelenjava 

Malica Črn kruh, maslo, rezina banane (1/3) 

  
10.05.2022 torek 
 

Zajtrk Ržen kruh, piščančja prsa, rdeča paprika, sadni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Obara z ajdovimi vlivanci, kruh, skutina pena 

Malica Polnozrnat kruh, navadni probiotični jogurt 

  
11.05.2022 sreda 
 

Zajtrk Mlečni riž, suhe slive 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Cvetačna juha, telečji paprikaš, polenta, zelena solata s koruzo 

Malica Koruzni kruh, jagode  

  
12.05.2022 četrtek 
 

Zajtrk Makovka, bela kava 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Milanska omaka?, testenine, riban sir, zeljna solata 

Malica Crispy, jabolčni sok (LOA) 

  
13.05.2022 petek 
 

Zajtrk Bio ovseni kruh, zelenjavna skuta, planinski čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Fižolovka, kruh, palačinke z marmelado 

Malica Bio kamutova blazinica, 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 

 

 16.05.2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Kruh brez aditivov, tunin namaz, paradižnik, sadni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Goveja juha z rezanci, svaljki, jabolčna čežana  

Malica Sirova štručka, jagode 

  
17.05.2022 torek 
 

Zajtrk Navadni probiotični jogurt, žlička medu, koruzni kosmiči 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Pečen puran, tri žita z zelenjavo, mehka solata s koruzo 

Malica Prepečenec, vanilijevo mleko 

  
18.05.2022 sreda 
 

Zajtrk Graham kruh, jajčni namaz, planinski čaj z medom 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Puranji ragu, kus kus, zelje v solati 

Malica Ovseni kruh, sirni namaz, bio korenček 

  
19.05.2022 četrtek 
 

Zajtrk Polnozrnati francoski rogljič brez polnila, kakav 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Mesne kroglice, polnozrnati špageti, rdeča pesa 

Malica Skutka (muki)  

  
20.05.2022 petek 
 

Zajtrk Črn kruh, čičerikin namaz, bio kumare, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Zelenjavna mineštra, kruh, sladoled (kornet/lonček) 

Malica Koruzni kruh, hruška 
1. Živila zapisana poševno so namenjena otrokom 1–2 let. Ostale jedi so miksane oz. Narezane na majhne kocke. 
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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. 

 

 

 

JEDILNIK ZA PREDŠOLSKE ODDELKE 2022 

 

 23.05.2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Bio koruzni kruh, čokoladni namaz, toplo bio mleko 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Polnozrnate testenine, mesna omaka, kristalka z lečo, 

Malica Bio pirin kruh, jagode 

  
24.05.2022 torek 
 

Zajtrk Polnozrnati kruh, piščančja prsa, korenček, šipkov čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Puranji zrezki v korenčkovi omaki, pečen krompir, rdeča pesa 

Malica Črn kruh, jabolka 

  
25.05.2022 sreda 
 

Zajtrk Kifeljček, bio sadni kefir 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Ješprenj, kruh, sladoled 

Malica Pirin kruh, hruška 

  
26.05.2022 četrtek 
 

Zajtrk Črni kruh z manj soli, sir, bio paprika, zeliščni čaj  

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Cvetačna juha, puranji zrezek, pire s kolerabo, zelena solata z rukolo 

Malica Makovka, bio navadni jogurt 

  
27.05.2022 petek 
 

Zajtrk Ajdova žemlja, sardelni namaz, rdeča paprika, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Paradižnikova juha, sirovi tortelini, šparglji v smetanovi omaki, zelena solata 

Malica Koruzni kruh, maslo, kumare 
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 
 


