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JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 

        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

2. 5. 2022 
PRAZNIK DELA 

Torek 

3. 5. 2022 
BREZ MESNI DAN 

Mleko (7), 

BIO ovseni in koruzni 

kosmiči (1c, 1e, lahko vsebuje 

sledi 8), 

jabolko L 

Juha prežganka z jajci  
(1a, 3), 

zelenjavna lazanja 
(1a, 3, 6, 7,  

lahko vsebuje sledi 8, 11), 

paradižnikova solata L 

Pletenica z makom L 

(1a, 6, 11,  

lahko vsebuje sledi 3) 

Sreda 

4. 5. 2022 

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

polnozrnati rogljiček L 
(1a, 1b, 6, lahko vsebuje sledi 3, 7, 

8, 11),  

mozarella (7), paradižnik L 

Čufti v paradižnikovi 

omaki (1a, 3), 

pire krompir (7), 

čokoladni sladoled (7) 

Banana 

Četrtek 

5. 5. 2022 

 

Lipov čaj, 

ajdov kruh L 

(1a, lahko vsebuje sledi 3, 6, 7, 11), 

špinačni namaz (3, 7), 

korenčkove palčke 

Juha iz blitve in bučk(7), 

paniran svinjski zrezek L 
(1a, 3, 6, 7, lahko vsebuje sledi 

8, 11), 
krompirjeva solata s 

kumarami in oljčnim 

oljem S 

Jagodni pinjenec (7) 

Petek 

6. 5. 2022 

Bela kava (1e, 7), 

štruca s semeni L 
(1a, 1b, 6, lahko vsebuje sledi 3, 7, 

8, 11), 

sardelni namaz (4, 7), 

kisle kumarice (10) 

Bistra spomladanska 

juha z žličniki 
 (1a, 3, 7, 9), 

slivovi cmoki  
(1a, 3, 7, lahko vsebuje sledi 

12), 

BIO 100 % jabolčni sok 

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

3, 7, 8, 11), 

hruška 

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. 

  

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 

   

 



 

Vrtec Murska Sobota, Talanyijeva ulica 6,  9000 Murska Sobota | T 02/530 12 34 | F 02/530 12 35  
 info@vrtec-ms.si |  www.vrtec-ms.si  

JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 

        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

9. 5. 2022 

Mlečna BIO prosena 

kaša s cimetom 
 (7, lahko vsebuje sledi 1), 

suhe marelice  
(12, lahko vsebuje sledi 1, 5, 6, 

8, 11) 

Česnova juha (1a, 7 

lahko vsebuje sledi 9), 

riž po kitajsko s 

puranjim mesom (6, 11), 

kristalka S z rdečo lečo 

Sirova štručka L 
 (1a, 6, 7, lahko vsebuje sledi 

3, 8, 11) 

Torek 

10. 5. 2022 
 

BIO mleko (7), 

BIO maslo (7), 

kruh iz kmečke peči L 
(1a, lahko vsebuje sledi  

3, 6, 7, 11,) 

EKO marmelada, 

lubenica 

Kostna juha s 

korenčkom in 

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

špinačni cmok v sirovi 

omaki (1a, 3, 7, lahko 

vsebuje sledi 6, 11), 

ledenka s čičeriko 

Sadni krožnik 

(melona, jabolko L ) 

Sreda 

11. 5. 2022 

Sadni čaj, 

soboški kruh L 
(1a, 1b, lahko vsebuje sledi 3, 6, 

7, 11), 

mesno-zelenjavni namaz 
(3, 7, 10), 

sveže kumare 

EKO goveji golaž z 

jajčevci (1a), 

BIO polenta (lahko vsebuje 

sledi 1), 

endivija 

BIO naravni jogurt (7), 
jagode 

Četrtek 

12. 5. 2022 

Otroški čaj, 

BIO pšenični kruh  
(1a, 3, 6, 7, 11), 

BIO zelenjavna pašteta, 

češnjev paradižnik L 

Zeliščna kremna juha 
(1a, 7), 

pečena piščančja prsa, 

BIO ajdova kaša (1), 

BIO rdeča pesa 

Medena melona, 

masleni keksi 
 (1a, 7, lahko vsebuje sledi 5, 

6, 8) 

Petek 

13. 5. 2022 

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

umešana jajčka (3, 7), 

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

7, 8, 11), 

sveža paprika 

Ješprenova juha 
 (1e, 7, lahko vsebuje sledi 9), 

file trske po tržaško  
(1a, 4), 

krompir v kosih S, 

kremna špinača (1a, 7) 

Banana 

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.  

 

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 

16. 5. 2022 

Mleko (7),  

prekmurski kruh L 

(1a, 1b, lahko vsebuje sledi  

3, 7, 8, 11), 

dvobarvni namaz  
(6, 7, 8), 

lubenica 

Špinačna juha z zlatimi 

kroglicami (1a, 3, 7, lahko 

vsebuje sledi 6, 9),  
telečja pečenka (lahko 

vsebuje sledi 1), 

dušen riž, 

mešana solata 

(paradižnik, kumare) L 

BIO sadni jogurt (7) 

Torek 

17. 5. 2022 

 

Šipkov čaj, 

Graham kruh L  
(1a, 6, lahko vsebuje sledi 3, 7, 

11), 

sadni malinov namaz (7), 

jabolko L 

Bistra juha z zdrobovimi 

cmoki (1a, 3, 7, lahko vsebuje 

sledi 9), 

svinjski lističi v slivovi 

omaki (7), 

kus kus (1a), 

gentila 

Domači pizza polžek 
(1a, 3, 7, lahko so prisotne 

sledi 9) 

Sreda 

18. 5. 2022 
 

Mlečni BIO pšenični 

zdrob (1a, 7), 

hruška  

Pohorski lonec (1a, 7, 

lahko vsebuje sledi 9), 

vrtanek iz kmečke peči L 

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

11), 

Adamovo pecivo (1a), 

domača limonada 

Banana 

Četrtek 

19. 5. 2022 

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

ajdov kruh L  
(1a, 3, 6, 7, 11), 

špinačni namaz (3, 7), 

korenčkove palčke  

Krompirjeva mlečna 

juha (7), 

paniran novozelandski 

repak (3, 4, 6, 7, 11, lahko 

vsebuje sledi 8), 
pire krompir (7), 

BIO rdeča pesa 

Orehov rogljiček L 

(1a, 3, 6, 7, 8, lahko vsebuje 

sledi 9, 10, 11, 12, 13) 

Petek 

20. 5. 2022 

Planinski čaj, 

 moravski kruh L 

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

11), 

piščančja prsa v ovitku 
(lahko vsebuje sledi 7), 

kisle kumarice (11) 

Grška krompirjeva 

musaka (1a, 7), 

sveže belo zelje s 

fižolom, 

jagode s smetano (7) 

Grisini (1a, 7) 

100 % ananasov sok + 

voda 

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.  

 

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 

23. 5. 2022 

Bezgov čaj z limono, 

kruh moje babice L 
(1a, 1b, lahko vsebuje sledi 3, 6, 

7, 11), 

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

kisla paprika (11) 

Boranja s piščančjim 

mesom (1a, 7), 

jajčni mlinci (1a, 3), 

nektar breskev + voda 

Domači vanilijev 

puding z malinovcem 
(7, lahko vsebuje sledi 1a) 

Torek 

24. 5. 2022 

Mlečna ribana kašica  
(1a, 3, 7, lahko vsebuje sledi 6), 

ananas 

Kremna grahova juha z 

BIO pšeničnim zdrobom 
(1a, 7), 

BIO pirini svedri 

lososovo omako (1a, 4, 7) 

kristalka 

Italijansko pecivo L  
(1a, 6, 7, 11, lahko vsebuje 

sledi 3, 8), nektarina 

Sreda 

25. 5. 2022 

Bela kava (1e, 7), 

kruh iz kmečke peči L 
(1a, lahko vsebuje sledi  

3, 6, 7, 11), 

liptauer namaz (7), 

list solate 

Špargljeva juha 
 (1a, 7, lahko vsebuje sledi 9),  

puranji stroganov  
(1a, lahko vsebuje sledi 9), 

dušen riž, 

BIO rdeča pesa 

Banana  

Četrtek 

26. 5. 2022 
 

Čaj divje češnje,  

večzrnata žemlja L 

(1a, 1b, 1e, 6, lahko vsebuje 

sledi 3, 7, 11), 

piščančja hrenovka  
(lahko vsebuje sledi 7), 

paradižnik L 

Golaževa juha z žličniki 
(1a, 3,  lahko vsebuje sledi 9), 

 skutni cmok 
(1a, 3, 7), 

 jabolčni kompot 

Višnjev pinjenec (7) 

Petek 

27. 5. 2022 

 

Mleko (7), 

kakavova potica L 
(1a, 3, lahko vsebuje sledi 6, 7, 

8, 11), 

jabolko L 

Bistra juha z jetrnimi 

vlivanci in korenčkom 
(1a, 3, 6, 7, lahko vsebuje sledi 

8,11), 
telečja bržola  

(1a, lahko vsebuje sledi 9),  

pečena BIO polenta s 

sirom (7, lahko vsebuje sledi 

1), 
mehkolistna solata in 

motovilec s koruzo   

Marelica, 

 polnozrnati grisini  
(1, lahko vsebuje sledi 

 6, 7, 11) 

 

Za I. starostno skupino: 

kuhana BIO polenta  
(lahko vsebuje sledi 1) 

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. 

 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 


