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JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 

        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

Ponedeljek 

30. 1. 2023 
 

BREZ MESNI DAN 

Sadni čaj,  

prekmurski kruh L 

(1a, 1b, lahko vsebuje sledi  

3, 7, 8, 11), 

tunin namaz z avokadom 
(4, 7), 

kisle kumarice (10) 

Bistra zelenjavna juha 

(1a, lahko vsebuje sledi 9), 

zeljne krpice (1, 3), 

domači kompot iz jabolk 

Sadni pinjenec (7) 

Torek 

31. 1. 2023 

Mlečni pšenični zdrob z 

BIO mlekom  
(1a, 7, lahko vsebuje sledi 6), 

hruška 

Porova juha (1a, 7, 

 lahko vsebuje sledi 9), 

krompirjeva musaka 
 (1a, 3, 7, lahko vsebuje sledi 9), 

rdeča pesa 

Rogljiček moje babice L 
(1, 1a, 3,  

lahko vsebuje sledi 6, 7, 11) 

Sreda 

1. 2. 2023 

 

Planinski čaj, 

kruh iz kmečke peči L 

(1a, lahko vsebuje sledi  

3, 6, 7, 11), 

jetrna pašteta 
 (lahko vsebuje sledi 6, 7, 9), 

rezine sveže paprike 

Otroški chili con carne,  

vrtanek iz kmečke peči L 

(1a, 6, 7, lahko vsebuje sledi  

3, 11), 

100 % jabolčni sok 

Banana 

Četrtek 

2. 2. 2023 

Bela kava (1e, 7), 
pariški kruh L  

(1, 1a, 6, lahko vsebuje sledi 7, 3, 

11), 

skutni breskov namaz (7), 

jabolko 

Goveja juha z ribano 

kašo (1a, 3, 7, lahko vsebuje 

sledi 9), 

kuhana govedina  

(1a, lahko vsebuje sledi 9), 

pražen krompir S, 

smetanski hren (7) 

Grisini (1, 7),  

pomaranča 

Petek 

3. 2. 2023 

 
 

Otroški čaj, 

ovseni Gustav L 

(1a, 1c, lahko vsebuje sledi 3, 6, 

7, 8, 11), 

mesno-zelenjavni namaz 

(7, 10), 

korenčkove palčke 

Cvetačna kremna juha 
(7, lahko vsebuje sledi 1, 9), 

ocvrt file trske (1a, 3, 4, 7), 
francoska solata (3, 7, lahko 

vsebuje sledi 10, 11) 

Domače palčke s 

sezamom  
(1a, 3, 7, 11) 

Zaradi morebitnih težav pri dobavi živil, lahko pride do manjših sprememb na jedilniku. 
 

Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada ter sveže sadje. 

 

Za otroke stare 1-2 let je hrana prilagojena (narezana) otrokovim potrebam in razvojnim značilnostim.  

 

Novincem je po dogovoru s kuhinjo za zajtrk na voljo tudi mlečni obrok. 

 

Oznake: - L  Živilo lokalne pridelave; - S  Živilo slovenskega porekla.  

 

Obroki lahko vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe št. 1169/2011 (EU). 

 

Alergeni:  
- 1 gluten; 1a pšenica; 1b rž; 1c oves; 1č pira; 1d kamut; 1e ječmen;  

- 2 raki; 3 jajca; 4 ribe; 5 arašidi (kikiriki); 6 soja; 7 mleko (laktoza); 

- 8 oreščki (mandlji, lešniki, indijski in brazilski oreščki, ameriški orehi, pistacija, makadamija); 

- 9 listna zelena; 10 gorčično seme, 11 sezamovo seme; 12 žveplov dioksid; 13 volčji bob; 14 mehkužci 
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JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 

        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

Ponedeljek 

6. 2. 2023 

 

Šipkov čaj z medom, 

štruca s semeni L 
(1a, 1b, 6, lahko vsebuje sledi 

3, 7, 8, 11), 

BIO zelenjavna pašteta, 

kisla paprika (10) 

Juha milijonka 
 (1a, 3, lahko vsebuje sledi 9), 

pekovski krompir (7), 

kitajsko zelje 

Masleni keksi  
(1a, 7, lahko vsebuje sledi  

5, 6, 8) 

jabolko L 

Torek 

7. 2. 2023 

 

Sadni jogurt  

(malina-rdeča pesa) 

(7), 

sojin hrustavec L 

(1a, 1b, 6, 7, 

lahko vsebuje sledi 3, 11), 

mandarina 

Mlečna repa 
(1a, 7, lahko vsebuje sledi 8, 11), 

matevž, 

svinjska hrenovka 
(1a, lahko vsebuje sledi 6) 

Sadje: 

kaki, kivi 

Sreda 

8. 2. 2023 

 

 
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

Četrtek 

9. 2. 2023 

Čaj malina, 

moravski kruh L (1a, 6, lahko 

vsebuje sledi 3, 7, 11), 

trimček (7), 

češnjev paradižnik 

Kostna juha z jušnimi 

rezanci  

(1a, 3, 7, lahko vsebuje sledi 9), 

pečeno piščančje bedro, 

rizi bizi, 

rdeča pesa 

Puding (vanilija) (7) 

Petek 

10. 2. 2023 

 
 

Mlečna BIO prosena kaša 

z mlekom  

(1a, 7, lahko vsebuje sledi 6), 

banana 

Fižolova kremna juha  
(1a, 3, 7, lahko vsebuje sledi 9), 
file trske po tržaško (1a, 4), 

slan krompir, 

ledenka 

 

Mini čokoladni žepek L 

(1, 1a, 3, 6,  

lahko vsebuje sledi 11), 

 

Zaradi morebitnih težav pri dobavi živil, lahko pride do manjših sprememb na jedilniku. 
 

Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada ter sveže sadje. 

 
Za otroke stare 1-2 let je hrana prilagojena (narezana) otrokovim potrebam in razvojnim značilnostim.  

 

Novincem je po dogovoru s kuhinjo za zajtrk na voljo tudi mlečni obrok. 

 

Oznake: - L  Živilo lokalne pridelave; - S  Živilo slovenskega porekla.  

 

Obroki lahko vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe št. 1169/2011 (EU). 

 

Alergeni:  

- 1 gluten; 1a pšenica; 1b rž; 1c oves; 1č pira; 1d kamut; 1e ječmen;  

- 2 raki; 3 jajca; 4 ribe; 5 arašidi (kikiriki); 6 soja; 7 mleko (laktoza); 

- 8 oreščki (mandlji, lešniki, indijski in brazilski oreščki, ameriški orehi, pistacija, makadamija); 

- 9 listna zelena; 10 gorčično seme, 11 sezamovo seme; 12 žveplov dioksid; 13 volčji bob; 14 mehkužci 
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JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 

        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

Ponedeljek 

13. 2. 2023 

 

Kakav  
(6, 7, lahko vsebuje sledi 1), 

koruzni Gustav L  
(1, 1a, lahko vsebuje sledi 3, 6, 7, 

8, 11),  

maslo (7), marmelada, 

hruška 

Brokolijeva juha 

(1a, lahko vsebuje sledi 9), 

špageti (pol polnozrnati) 

in bolognese omaka 
 (1a, 3, lahko vsebuje sledi 6, 9), 

mehkolistna solata 
Domači zeliščni polžek  

(1a, 3, 6, 7) 

Za otroke 1. starost. obd.: 

makaroni z bolognese 

omako  (1a, 3, lahko vsebuje 

sledi 6, 9) 

Torek 

14. 2. 2023 

Čaj divje češnje,  

Graham kruh L  
(1a, 6, lahko vsebuje sledi 

 3, 7, 11), 

jajčni namaz (3, 7, 10), 

rezine sveže paprike 

Bučna (Hokaido) juha 

 (1a, 7), 

BIO ješprenova rižota s 

piščančjim mesom  

(1e, lahko vsebuje sledi 9), 

ribani sir (7), 

paradižnikova solata L 

Jogurt  

(breskev-marakuja)  
(7) 

Sreda 

15. 2. 2023 

 

Mleko (7),  

soboški kruh L (1a, 1b, lahko 

vsebuje sledi 3, 6, 7, 11),  
čičerikin namaz s 

pečenim korenčkom 
(1, 5, 6, 10, 11), 

list solate 

Bujta repa s svinjskim 

mesom (1a), 

ajdova krvavica L (1), 

večzrnata žemlja L 

(1a, 1b, 1e, 6, 

 lahko vsebuje sledi 3, 7, 11) 

Baby piškoti  
(1a, 3, lahko vsebuje sledi 7, 

8), 

jabolko L 

Četrtek 

16. 2. 2023 

Mlečni riž  

(6, 7, lahko vsebuje sledi 1), 

banana 

Korenčkova kremna juha 

(1a, 7  lahko vsebuje sledi 9), 

paniran  
svinjski zrezek  

(1a, 3, 6, 7, 

 lahko vsebuje sledi 8, 11), 

đuveč riž, 

radič z EKO bučnim 

oljemL 

Pisani kruh L 

(1a, 1e, lahko vsebuje  

sledi 3, 6, 7) 

Petek 

17. 2. 2023 

 
 

Sadni čaj, 

ajdov kruh L 
(1a, lahko vsebuje sledi  

3, 6, 7, 11), 

špinačni namaz (3, 7), 

korenčkove palčke 

Piščančja obara z žličniki 
(1, 1a, 3, 7,  

lahko vsebuje sledi 9), 
palačinke s čokoladnim 

namazom (1a, 3, 5, 6, 7, 8) 

Sadni krožnik: 

ananas + mandarina 

Zaradi morebitnih težav pri dobavi živil, lahko pride do manjših sprememb na jedilniku. 
 

Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada ter sveže sadje. 

 

Za otroke stare 1-2 let je hrana prilagojena (narezana) otrokovim potrebam in razvojnim značilnostim.  

 

Novincem je po dogovoru s kuhinjo za zajtrk na voljo tudi mlečni obrok. 

 

Oznake: - L  Živilo lokalne pridelave; - S  Živilo slovenskega porekla.  

 

Obroki lahko vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe št. 1169/2011 (EU). 

 

Alergeni:  

- 1 gluten; 1a pšenica; 1b rž; 1c oves; 1č pira; 1d kamut; 1e ječmen;  

- 2 raki; 3 jajca; 4 ribe; 5 arašidi (kikiriki); 6 soja; 7 mleko (laktoza); 

- 8 oreščki (mandlji, lešniki, indijski in brazilski oreščki, ameriški orehi, pistacija, makadamija); 

- 9 listna zelena; 10 gorčično seme, 11 sezamovo seme; 12 žveplov dioksid; 13 volčji bob; 14 mehkužci 


