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JUNIJ - JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 

        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

30. 5. 2022 

Otroški čaj,  

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

skušin namaz (4, 7), 

sveže kumare L 

Brokolijeva juha  
(7, lahko vsebuje sledi 9), 

špageti (pol polnozrnati) 

s carbonara omako 
(1a, 3, 7, lahko vsebuje sledi 

9), 

paradižnikova solata L  

z EKO bučnim oljem 
(lahko vsebuje sledi 1) 

BIO naravni jogurt (7), 

med 

Torek 

31. 5. 2022 

 
BREZ MESNI DAN 

BIO mleko (7), 

moravski kruh L  

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

jajčni namaz (3, 7), 

list solate 

Porova juha s čičeriko 
(1a, 7, lahko vsebuje sledi 9), 

domači skutni štruklji 

(1a, 3, 7), 

ananasov kompot 

Marelica, 

moravski kruh L  

(1a, 6, lahko vsebuje sledi 3, 

7, 11) 

Sreda 

1. 6. 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 

Zeliščna kremna juha 

kruhovimi kockami L 

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

9, 11),  mesni narastek z 

EKO mletim mešanim 

mesom in kislim zeljem  

(3, lahko vsebuje sledi 7), 

krompir v kosih, 

mehkolistna solata 

Banana 

Četrtek 

2. 6. 2022 

 

Čaj divje češnje, 

BIO ajdov mešani kruh  

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

11), 

špinačni namaz (3, 7), 

korenčkove palčke 

Pašta fižol  
(1a, lahko vsebuje sledi 9), 
piščančja hrenovka 

(lahko vsebuje sledi 1a, 6), 

koruzna zlejvanka  
(1, 1a, 3, 7) 

Sadni krožnik:  

jagode, hruška 

 

Petek 

3. 6. 2022 
 

Mlečni riž s kakavovim 

posipom (6, 7), 

melona 

Juha milijonka (1a, 3), 

tunin polpet (1a, 3, 4, 7), 

pire krompir (7), 

rdeča pesa 

Grisini  
(1a, 7, lahko vsebuje sledi 

11), 

EKO jabolčni krhlji, 

domača limonada 

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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JUNIJ - JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 

        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

6. 6. 2022 

Bezgov čaj z limono, 

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

7, 8, 11), 

korenčkov namaz (7), 

kisle kumarice (11) 

Cvetačna juha (7), 

pekovski krompir (7), 

kristalka S z naribanim 

korenčkom in oljčnim 

oljem 

Mini večzrnati 

rogljiček L (1a, 1b, 1c, 1e, 

lahko vsebuje sledi 3, 6, 7, 8, 

11), 

 hladno čokoladno 

mleko (7) 

Torek 

7. 6. 2022 
 

BIO mleko (7), 

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

3, 6, 7, 11), 

BIO kisla smetana (7), 

EKO marmelada, 

ananas 

Lečina juha (1a, 7, lahko 

vsebuje sledi 9), 
puranji file v zelenjavni 

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

kus kus (1), 

belo zelje S s fižolom 

Sadni krožnik: 

jabolko S, melona 

Sreda 

8. 6. 2022 

Mlečna BIO prosena 

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

 suhe slive  
(lahko vsebuje sledi 8, 12) 

Goveja juha z 

zvezdicami (1a, 3, 7, lahko 

vsebuje sledi 9), kuhana 

govedina (1a, lahko vsebuje 

sledi 9), pražen krompir, 

smetanski hren (7) 

Domače palčke s 

sezamom (1a, 3, 7, 11), 

BIO 100 % jabolčni 

sok 

Četrtek 

9. 6. 2022 

Čaj gozdni sadeži,  

BIO pšenični kruh  
(1a, 3, 6, 7, lahko vsebuje sledi 

11), 

BIO zelenjavna pašteta, 

pečena paprika (11)  

Šara (1a), 

 rižev narastek z 

jagodnim prelivom  
(1a, 3, 7, lahko vsebuje sledi 6) 

Sadni jogurt (7) 

Petek 

10. 6. 2022 

Bela kava (1e, 7), 

koruzni Gustav L  

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

7, 8, 11), 

ekstra namaz (7, 10), 

redkvica 

Bistra spomladanska 

juha z žličniki (1a, 3, 7, 

lahko vsebuje sledi 9), 

paniran file trske (3, 4, 6, 

7, 11, lahko vsebuje sledi 8, 9), 

zelenjavna hladna solata 

z ješprenom (1, 1e) 

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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JUNIJ - JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 

        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

13. 6. 2022 

Planinski čaj, 

večzrnata žemlja L 

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

sledi 3, 7, 11), 

šunka v ovitku,  

sveža paprika 

Paradižnikova juha (1a), 

BIO bulgurjeva rižota s 

teletino (1a, lahko vsebuje 

sledi 9),  

ribani sir (7), 

gentila s koruzo in 

oljčnim oljem 

Tekoče kislo mleko (7), 

rogljiček moje babice L 
(1, 1a, 3, lahko vsebuje sledi 

6, 7, 11) 

Torek 

14. 6. 2022 
BREZ MESNI DAN 

 

BIO sadni jogurt (7), 

sojin hrustavec L 
 (1a, 1b, 6, 7, lahko vsebuje 

sledi 3, 11), melona 

Juha z BIO ajdovo kašo 

in BIO kislo smetano  
(1, 7), 

krompirjevi svaljki z 

drobtinami (1a, 3, 7, lahko 

vsebuje sledi 8, 10, 11, 13), 

hruškov kompot 

Lubenica, 

 pisani kruh L  
(1a, 1e, lahko vsebuje sledi 3, 

6, 7) 

Sreda 

15. 6. 2022 
 

 Mlečni BIO pšenični 

zdrob (1a, 7, lahko vsebuje 

sledi 6), hruška 

 

Milijonska juha (1a, 3, 

lahko vsebuje sledi 9), 

BIO polnozrnati 

peresniki z lososovo 

omako (1a, 3, 7, lahko 

vsebuje sledi 9),  

kumarična L solata  

Grisini (1a, 7), 

EKO borovnice 

 

Četrtek 

16. 6. 2022 

Čaj šipek – hibiskus, 

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

11),  sirno-zelenjavni 

namaz (3, 7, 10), 

paradižnik L 

Bučke v omaki (1a, 7), 

mesne kroglice z EKO 

ovsenimi kosmiči (1c, 3), 

pire krompir (7), 

breskov sok 

Zdrobova strjenka z 

mareličnim prelivom 
(1a, 7) 

Petek 

17. 6. 2022 

Kakav (6, 7, lahko vsebuje 

sledi 1), ovseni Gustav L  
(1a, 1c, lahko vsebuje sledi 3, 6, 

7, 8, 11), hamburger 

namaz (7, 10), 

sveže kumarične palčke L 

Bujta repa z EKO 

svinjskim mesom (1a), 

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

11), domači rižev krapec 
(1a,3, 7, 8) 

Banana 

 
 

ZAKLJUČEK: slovo od bodočih šolarjev 

večzrnata žemlja L (1a, 1b, 1e, 6, lahko vsebuje sledi 3, 7, 11), 

trimček (7), šunka v ovitku in piščančja prsa v ovitku (lahko vsebuje sledi 7), 

sir Livada (7), sveža paprika, češnjev paradižnik L, sladoledna lučka (7, sledi 8 ) 

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  

 JUNIJ - JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 

        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

20. 6. 2022 

Melisin čaj,  

prekmurski kruh L 

(1a, 1b, lahko vsebuje sledi  

3, 7, 8, 11), 

tunin namaz z avokadom 
(3, 7), 

jabolko S 

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

makaronovo meso z 

EKO polžki (1a), 

 grška solata (7) 

Domači vanilijev 

puding (7) 

Torek 

21. 6. 2022 

Koruzni močnik z BIO 

mlekom (1a, 7), 

ananas 

Otroški chili con carne, 

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

3, 6, 7, 11), 

hruškova čežana s 

smetano (7) 

Domač zeliščni polžek 
(1a, 3, 7) 

Sreda 

22. 6. 2022 

Mleko (7), 

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

7, 11), 

sadni jagodni namaz (7), 

jabolko L 

Korenčkova kremna 

juha  

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

piščančja prsa v sirovi 

omaki (1a, 7), 

BIO ajdova kaša (1), 

mehkolistna solata s 

čičeriko 

Sadni pinjenec (7) 

Četrtek 

23. 6. 2022 
 

Metin čaj z medom, 

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

7, 11), 

čičerikin namaz s 

pečenim korenčkom 

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

kisle kumarice (11) 

Kremna špinača (1a, 7), 

pire krompir (7), 

kuhano jajce (3), 

sladoled stracciatella (7) 

Banana 

Petek 

24. 6. 2022 

 

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

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

7, 8, 11), 

liptauer namaz (7, 10), 

rezine sveže paprike 

Kostna juha s 

korenčkom in 

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

9),  piščančja nabodala, 

rizi bizi, 

paradižnikova solata L 

Masleni polnozrnati 

keksi (1a, 6, 7, 8), 

breskev 

 

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 


