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JEDILNIK ZA PREDŠOLSKE ODDELKE 2022 

 

 04.07. 2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Jabolčni rogljiček, mleko 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Mesni polpet, pire krompir, šopska solata 

Malica Štručka, breskev 

  
05.07.2022 torek 
 

Zajtrk Hot dog štručka (navrtana), piščančja hrenovka, ajvar/senf, limonada 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Koruzna mineštra, kruh, zdrobovo pecivo 

Malica Pirin kruh, borovnice# 

  
06.07.2022 sreda 
 

Zajtrk Ovsenik kruh, namaz z bučnimi semeni, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Dušena govedina v zelenjavni omaki, krompir v kosih, kumare v solati 

Malica Navadni probiotični jogurt, pol sezamove bombete  

  
07.07.2022 četrtek 
 

Zajtrk Bel kruh, bananin namaz z mandlji, bela kava 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Bograč, kruh, sladoled (kornet/lonček) 

Malica Crispy, sirni namaz, češnjev paradižnik 

  
08.07.2022 petek 
 

Zajtrk Prosena kaša na mleku 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Zelenjavna juha, makaronova solata s tuno in zelenjavo 

Malica Koruzni kruh, marelice# 
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. 

4. Jedi označene z » #« so lokalnega izvora 
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JEDILNIK ZA PREDŠOLSKE ODDELKE 2022 

 

 11.07. 2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Ržen kruh, čokoladni namaz, mleko 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Svinjski file v omaki, polnozrnati kuskus, rdeča pesa 

Malica Črn kruh, borovnice# 

  
12.07.2022 torek 
 

Zajtrk Sirova štručka, bio jogurt, žlička marmelade za slajenje jogurta 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Sadna juha, bio pira s puranom, zelje v solati 

Malica Banana 

  
13.07.2022 sreda 
 

Zajtrk Pisan kruh, korenčkov namaz, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Krompirjeva juha s hrenovkami, kruh, sladoled 

Malica Bio mleko, koruzni kruh 

  
14.07.2022 četrtek 
 

Zajtrk Črn kruh z manj soli, puranja šunka, kisla paprika, bezgov sok (manj sladek) 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Čevapčiči, zelenjavni pire, šopska solata 

Malica Sirova štručka, korenček 

  
15.07.2022 petek 
 

Zajtrk Bio koruzni kruh, sardelin namaz, nadzemna kolerabica, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Ješprenjčkova juha, zelenjavna lazanja, zelena solata z redkvico 

Malica Bio ovseni kruh, lubenica 
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. 

4. Jedi označene z » #« so lokalnega izvora 
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JEDILNIK ZA PREDŠOLSKE ODDELKE 2022 

 

 18.07. 2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Pisan kruh, kokošja pašteta, rezina kumare, zeliščni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Puran v omaki, zdrobovi ocvrtki, stročji fižol v solati 

Malica Skutka muki 

  
19.07.2022 torek 
 

Zajtrk Bio ovseni kruh, špinačni namaz, planinski čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Minjonska juha, gratinirane testenine z zelenjavo in sirom, paradižnik in 
kumarice v solati 

Malica Kifeljček, lubenica 

  
20.07.2022 sreda 
 

Zajtrk Bio koruzni kruh, orehov namaz, sadni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Bistra juha s kroglicami, musaka, rdeča pesa  

Malica Bio črn kruh, sirni namaz, korenček 

  
21.07.2022 četrtek 
 

Zajtrk Ovseni kosmiči na mleku, čokoladni posip 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Čufti, pire krompir, zelena solata 

Malica Pirin kruh, ameriške borovnice# 

  
22.07.2022 petek 
 

Zajtrk Črn kruh z manj soli, sirni krožnik, paprika, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Fižolova mineštra brez mesa, kruh, jabolčni zavitek 

Malica Koruzni kruh, breskev 
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. 

4. Jedi označene z » #« so lokalnega izvora 
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JEDILNIK ZA PREDŠOLSKE ODDELKE 2022 

 

 25.07. 2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Ajdov kruh, med, bela kava  

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Golaževa juha, kruh, sladoled 

Malica Črn kruh, marelice# 

  
26.07.2022 torek 
 

Zajtrk Koruzni kruh, sirni namaz z drobnjakom, češnjev paradižnik, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Piščančji file v bučkini omaki, pečen krompir, zelena solata s korenjem 

Malica Ovseni kruh, ameriške borovnice# 

  
27.07.2022 sreda 
 

Zajtrk Črna žemlja (prerezana), poli salama, kisla kumarica, limonada 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Kumarična juha, zelenjavna rižota, paradižnik z belim sirom        

Malica Navadni jogurt s kmetije, grisni 

  
28.07.2022 četrtek 
 

Zajtrk Pirin zdrob na mleku, mleti orehi 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Juha iz bučk, špageti z bolonjsko omako, zelena solata 

Malica Pletenica s sezamom, lubenica 

  
29.07.2022 petek 
 

Zajtrk Pisan kruh, čičerikin namaz, zelenjavni krožnik, zeliščni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo File ribe, pire s cvetačo, endivija s fižolom 

Malica Prepečenec, jabolčni sok z vodo (1:1) 
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 
4. Jedi označene z » #« so lokalnega izvora 

 

 


