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       JEDILNIK  (I. in II. starostno obdobje) 

  2. 11. 2020 – 6. 11. 2020 

 ZAJTRK KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

Ponedeljek 

2. 11. 2020 

Čaj malina z medom in limono, 

Gustav koruzni - kruh z manj soli, 

piščančja prsa v ovitku, paradižnik 

Zelenjavna enolončnica, skutni 

zavitek, kompot iz hrušk Viljamovk 

Sadni krožnik (banana, 

pomaranča) 

Torek 

3. 11. 2020 

Mlečna EKO prosena kaša s 

kakavovim posipom, jabolko Idared 

Kostanjeva kremna juha, mesna 

lazanja, solata Kristalka s koruzo 

Ajdov kruh, sir Ementalec, kisla 

kumarica 

Sreda 

4. 11. 2020 

Mleko, rženi kruh, maslo in med, 

banana 

Zelenjavna juha z vlivanci, čufti v 

paradižnikovi omaki, pire krompir  

Domača limonada, italijansko 

pecivo 

Četrtek 

5. 11. 2020 

Otroški čaj, domači delani kruh, 

sadno-skutni namaz 

Porova juha, piščančji zrezek v 

smetanovi omaki, testenine,  BIO 

rdeča pesa 

BIO sadni jogurt, grozdje 

Petek 

6. 11. 2020 
Mlečni riž z medom, mandarina 

Korenčkova kremna juha,  BIO ajdova 

kaša, lososova omaka, mešana solata 

(paradižnik, paprika, nariban 

korenček) z bučnim oljem 

Jabolčna čežana, masleni keks 

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

 

Obroki lahko vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe št. 1169/2011 (EU). Katalog alergenov, ki se lahko nahajajo v posameznih obrokih, se nahaja na spletni strani Vrtca 

Murska Sobota in na oglasni deski v vseh enotah vrtca. 

 

Opombe: Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada.  

Za otroke  stare 1-2 let je hrana prilagojena (narezana) otrokovim potrebam in razvojnim značilnostim.  Prilagojene jedi za otroke 1-2 let so osenčene in v 

oklepaju, npr. (jabolka). 

 

Oznake: - živila lokalnega porekla označena z zeleno barvo, 

               - živila slovenskega porekla označena z modro barvo. 
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              JEDILNIK  (I. in II. starostno obdobje)  

9. 11. 2020 – 13. 11. 2020 
 

 
ZAJTRK KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

Ponedeljek 

9. 11. 2020 

Kakav, Gustav - kruh s semeni, 

BIO maslo in marelična 

marmelada brez sladkorja, kivi 

Martinova pojedina: 

Bistra juha z ribano kašo in korenjem, 

pečen piščanec z  jabolki Zlati delišes, 

koruzni mlinci,  dušeno kislo zelje 

Kuhan kostanj, suhe marelice 

Torek 

10. 11. 2020 

Bezgov čaj, Graham žemljica, 

rezina BIO Gauda sira, rdeča 

paprika 

Kremna juha iz ohrovta, pečen ribji file 

soma, pire in krompirja in korenčka, 

solata Ledenka s paradižnikom 

Rožičev zavitek, pomaranča 

Sreda 

11. 11. 2020 
EKO Polenta z mlekom, banana 

Kostna juha z zvezdicami, 

puranja rižota z zelenjavo, kitajsko 

zelje s krompirjem ter bučnim oljem 

Masleni polnozrnati keksi, suhe slive 

(kompot iz hrušk Viljamovk) 

Četrtek 

12. 11. 2020 

Bela kava, soboški kruh, 

korenčkov namaz, jabolko Gala 

Kostanjevo – bučna juha, makaronovo 

meso, solata Endivija s koruzo 

EKO žemljica, EKO maslo in 

naravna limonada 

Petek 

13. 11. 2020 

Mlečni BIO pšenični zdrob s 

čokoladnim posipom, Kaki 

vanilija 

Juha prežganka z jajcem, gratinirane 

skutne palačinke, kompot iz breskev 

Sadno - zelenjavni krožnik (jabolko 

Zlati delišes , hruška, korenje) 

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

 

Obroki lahko vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe št. 1169/2011 (EU). Katalog alergenov, ki se lahko nahajajo v posameznih obrokih, se nahaja na spletni strani Vrtca 

Murska Sobota in na oglasni deski v vseh enotah vrtca. 

 

Opombe: Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada.  

Za otroke  stare 1-2 let je hrana prilagojena (narezana) otrokovim potrebam in razvojnim značilnostim. Prilagojene jedi za otroke 1-2 let so osenčene in v 

oklepaju, npr. (jabolka). 

 

Oznake: - živila lokalnega porekla označena z zeleno barvo, 

               - živila slovenskega porekla označena z modro barvo. 
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                  JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 

                   16. 11. 2020 – 20. 11. 2020 

 
ZAJTRK KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

Ponedeljek 

16. 11. 2020 

Mleko s koruznimi kosmiči, 

grozdje 

Krepka enolončnica, 

domači vanilijev puding 
Kompot (jabolko Idared,, rozine) 

Torek 

17. 11. 2020 

Mleko, kruh iz kmečke peči, 

mlečni namaz z lešniki, banana 

Grahova kremna juha, piščančji 

paprikaš, metuljčki, radič s 

krompirjem in jajcem 

Grisini, 100 % jabolčni sok 

Sreda 

18. 11. 2020 

Planinski čaj, hrenovka, 

Graham žemljica, ajvar 

Pašta fižol, cesarski praženec, 

jabolčna (Idared) čežana 
Sirova mini štručka, paprika 

Četrtek 

19. 11. 2020 

Mlečna EKO prosena kaša s 

čokoladnim posipom, hruška 

Abata 

Sladko zelje s krompirjem, 

sesekljana pečenka, pečeno 

jabolko Zlati delišes 

BIO naravni jogurt, 

ananas 

Petek 

20. 11. 2020 

TRADICIONALNI SLOVENSKI 

ZAJTRK 

Surovo mleko, domači kruh iz 

kmečke peči, 

maslo, med, Jabolko Jonagold 

 

Milijonska juha, 

pečen file škarpene, krompir z 

blitvo in kuhan baby korenček 

Mini več zrnati rogljiček, mandarina 

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

 

Obroki lahko vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe št. 1169/2011 (EU). Katalog alergenov, ki se lahko nahajajo v posameznih obrokih, se nahaja na spletni strani Vrtca 

Murska Sobota in na oglasni deski v vseh enotah vrtca. 

 

Opombe: Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada.  

Za otroke  stare 1-2 let je hrana prilagojena (narezana) otrokovim potrebam in razvojnim značilnostim. Prilagojene jedi za otroke 1-2 let so osenčene in v 

oklepaju, npr. (jabolka). 

 

Oznake: - živila lokalnega porekla označena z zeleno barvo, 

               - živila slovenskega porekla označena z modro barvo. 
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                 JEDILNIK  (I. in IL. starostno obdobje) 

    23. 11. 2020 – 27. 11. 2020 

 
ZAJTRK KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

Ponedeljek 

23. 11. 2020 

Navadni jogurt z EKO 

čokoladnimi muesliji, mandarina 

Piščančja obara z zelenjavo, 

kostanjeve kocke 
Jabolčna kaša s kakijem 

Torek 

24. 11. 2020 

Bela kava, moravski kruh, EKO 

marmelada sliva – jabolko Idared 

Paradižnikova juha, pariško paniran 

svinjski zrezek,  dušen riž z 

zelenjavo, mešana solata 

(paradižnik, motovilec, koruza) z 

oljčnim oljem 

Kivi, hruška Viljamovka 

Sreda 

25. 11. 2020 

Kakav,  koruzni mešani kruh, 

tunin namaz, kisla kumarica 

Juha z EKO ješprenom, zeljne krpice, 

jabolčni (Idared) kompot 

 

Orehova jedrca, rozine, BIO 

grozdni sok + voda 

Četrtek 

26. 11. 2020 

BIO mleko z BIO ovsenimi 

kosmiči, jabolko Gala 

Goveja juha z EKO jušnimi rezanci, 

kuhana govedina, pire krompir, 

kremna špinača 

Jabolčni EKO krhlji, sok iz aronije 

in jabolk + voda 

Petek 

27. 11. 2020 

Bela kava, kruh iz kmečke peči, 

Liptauer namaz, paprika 

Juha iz stročjega fižola, EKO 

polnozrnati peresniki s tunino 

omako, radič z jajčko in čičeriko  

Rogljiček moje babice, sveže 

zelenjavne palčke (korenček, 

paprika) 

 

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

 

Obroki lahko vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe št. 1169/2011 (EU). Katalog alergenov, ki se lahko nahajajo v posameznih obrokih, se nahaja na spletni strani Vrtca 

Murska Sobota in na oglasni deski v vseh enotah vrtca. 

 

Opombe: Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada.  

Za otroke  stare 1-2 let je hrana prilagojena (narezana) otrokovim potrebam in razvojnim značilnostim. Prilagojene jedi za otroke 1-2 let so osenčene in v 

oklepaju, npr. (jabolka). 

 

Oznake: - živila lokalnega porekla označena z zeleno barvo, 

               - živila slovenskega porekla označena z modro barvo. 

 


