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JEDILNIK ZA PREDŠOLSKE ODDELKE 2022 

  
30.05.2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Pirin kruh, zelenjavni namaz s tuno, bezgov sok 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Piščančja nabodala, pire krompir, dušena zelenjava 

Malica Koruzni kruh, jagode#  

  
31.05.2022 torek 
 

Zajtrk Ovseni kruh, korenčkov namaz, redkvice#, planinski čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Koruzna mineštra, stoletni kruh, sladoled (kornet/lončki) 

Malica Polnozrnati kruh, češnje# /marelice 

  
01.06.2022 sreda 
 

Zajtrk Zdrob z ovsenimi kosmiči, čokoladni posip 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Špargljeva juha s kroglicami, dušena govedina, metuljčki (testenine), zelena solata 

Malica Črn kruh, nektarine 

  
02.06.2022 četrtek 
 

Zajtrk Bio koruzni kruh, piščančja hrenovka, ajvar/senf, limonada 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Piščančje kračke/kračke brez kosti, riž z grahom, šobska solata  

Malica Probiotični jogurt, sirova štručka 

  
03.06.2022 petek 
 

Zajtrk Buhtelj, bela kava 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Ocvrt file osliča, pire krompir s cvetačo, rdeča pesa 

Malica Črn kruh, maslo, korenček 
 

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 

 

 06.06.2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Domače bananino mleko, kifeljček 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Piščančji file, pire krompir, bučke v omaki, sadna juha 

Malica Sadni pinjenec, pol bombete s sezamom 

  
07.06.2022 torek 
 

Zajtrk Črn kruh z manj soli, posebna salama, kisla kumarica, domača limonada 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Sladko zelje z govedino, kruh,  zdrobovo pecivo 

Malica Kruh, češnje#/marelice 

  
08.06.2022 sreda 
 

Zajtrk Koruzni kruh, jajčni namaz, zeliščni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Pečen puran v omaki, kruhovi cmoki, solata s čičeriko 

Malica Pirin kruh, jagode# 

  
09.06.2022 četrtek 
 

Zajtrk Ribana kaša na mleku, brusnice 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Cvetačna juha, tri žita z mesom in šparglji, kumare v solati 

Malica Črn kruh, kokošja pašteta, korenček 

  
10.06.2022 petek 
 

Zajtrk Bio ovseni kruh, domač sirni namaz z drobnjakom, kumare, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Pasulj brez mesa, sladoled (lučka/lonček) 

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. 

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

 

 13.06.2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Rogljiček z jabolki, mleko 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Kokošja juha s kroglicami, zelenjavna rižota (brez mesa), paradižnik v solati z mocarelo 

Malica Štručka, češnje#/jagode# 

  
14.06.2022 torek 
 

Zajtrk Pirin kruh, sirno zelenjavni namaz, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Slavnostno kosilo: ocvrt puranji zrezek, pire krompir, zelena solata sladoled 

Malica Bio kefir, pisan kruh 

  
15.06.2022 sreda 
 

Zajtrk Črn kruh, špinačni namaz, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Ješprenjčkova juha, file ribe, slan krompir, zeljna solata 

Malica Ovseni kruh, nektarina 

  
16.06.2022 četrtek 
 

Zajtrk Kus kus na mleku, cimetov posip 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Makaronovo meso, šobska solata 

Malica Črn kruh, češnjev sok#  

  
17.06.2022 petek 
 

Zajtrk Polnozrnati kruh, sirni krožnik, kisla paprika, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Fižolova mineštra, kruh, skutina pena z jagodami  

Malica Koruzni kruh, melona 

 

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 

 20.06.2022 ponedeljek 
 

Zajtrk Pisan kruh, kisla smetana, med, čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Puran v omaki s šparglji in bučkami, pire krompir, zelena solata z rukolo 

Malica Črn kruh, lubenica 

  
21.06.2022 torek 
 

Zajtrk Ovseni kruh, mesno zelenjavni namaz, paprika, manj sladek sadni sok 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Telečja obara, kruh, marmorni kolač 

Malica Pirin kruh, bio vanilijevo mleko 

  
22.06.2022 sreda 
 

Zajtrk Navadni jogurt, med za slajenje, koruzni kosmiči 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Zelenjavna juha, špageti carbonara, rdeča pesa 

Malica Makovka, jagode# 

  
23.06.2022 četrtek 
 

Zajtrk Koruzni kruh, namaz z bučnimi semeni, čaj 

Malica Sadni krožnik 

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

Malica Grisni, hruška 

  
24.06.2022 petek 
 

Zajtrk Francoski rogljiček z marmelado, mleko 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Široki rezanci s tunino omako, paradižnik v solati 

Malica Kruh, nektarine 
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 

 

 27.06.2022 ponedeljek 

Zajtrk Ovseni kosmiči z gresom, čokoladni posip 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Čufti, pire, stročji fižol v solati (žlička kisle smetane po želji) 

Malica Grisni, marelice#(Loa) 

 28.06.2022 torek 
 

Zajtrk Manj slan kruh, pašteta, češnjev paradižnik, zeliščni čaj z limono 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Zelenjavna juha, file lososa v rdeči omaki, svaljki, sir, zelena solata 

Malica Borovnice#, kruh 

 29.06.2022 sreda 
 

Zajtrk Bio pirin kruh, puranja šunka, zelenjavni krožnik, naravni pomarančni sok z 
vodo 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Kolerabna kremna juha, špinačni rezanci po bolonjsko/drobne testenine, 
parmezan, rdeča pesa 

Malica Bio koruzni kruh, lubenica 

 30.06.2022 četrtek 
 

Zajtrk Ajdov kruh, medeno maslo, bela kava 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Puranov ragu, riž z grahom, zelje v solati 

Malica Štručka, navadni bio kefir 

 01.07.2022 petek 
 

Zajtrk Ovseni kruh, zelenjavna skuta, sadni čaj 

Malica Sadni krožnik 

Kosilo Ješprenj z zelenjavo, kruh, jogurtovo pecivo s sadjem 

Malica Makovka, melona 

 

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 

 


