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

        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

Ponedeljek 

1. 8. 2022 

Bela kava (1e, 7), 

prekmurski kruh L 

(1a, 1b, lahko vsebuje sledi  

3, 7, 8, 11), 

sirno-zelenjavni namaz  

(3, 7, 10), 

kisle kumarice (10) 

Cvetačna kremna 

juha (7, lahko vsebuje 

sledi 1a, 9), 

BIO ajdova kaša s 

svinjskim mesom 
 (lahko vsebuje sledi 1, 9), 

zelena solata z 

bučnim oljem L 

Sadni pinjenec (7) 

Torek 

2. 8. 2022 
 

BIO mleko (7), 

moravski kruh L  

(1a, 6, lahko vsebuje sledi 3, 

7, 11), 

maslo (7), 

med, 

jabolko L 

Koruzna enolončnica 

s teletino  

(1a, lahko vsebuje sledi 9), 

moravski kruh L  

(1a, 6, lahko vsebuje sledi 

3, 7, 11), 

marmeladni krof 
(1a, 3, 6, 12, lahko vsebuje 

sledi 8, 12) 

Banana 

Sreda 

3. 8. 2022 

Lipov čaj, 

ajdov kruh L 

(1a, lahko vsebuje sledi 3, 6, 

7, 11), 

špinačni namaz (3, 7), 

korenčkove palčke 

Sadna juha 

(marelica) (lahko 

vsebuje sledi 1, 5, 6, 7, 8), 

piščančja nabodala, 

rizi bizi, 

paradižnikova solataL 

Lubenica 

Četrtek 

4. 8. 2022 

 

 

Mlečni riž (7), 

medena melona 

 

Bistra juha z ribano 

kašo (1a, 3, 9), 

file trske po tržaško 

 (1a, 4), 

kuhan krompir v kosih 

z blitvo 

Sirova štručka L 
 (1a, 6, 7, lahko 

vsebuje sledi 3, 8, 11) 

Petek 

5. 8. 2022 
 

Sadni čaj, 

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

7, 11), 

mozarella (7),  

paradižnik L z baziliko 

Fižolova kremna juha 
(1a, 7, lahko vsebuje sledi 

9), 

zeljne krpice (1, 3), 

mešani kompot 

Masleni keksi  
(1a, 7, lahko vsebuje 

sledi 5, 6, 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 
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AVGUST - JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 

        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

8. 8. 2022 

Čaj gozdni sadeži, 

prekmurski kruh L 

(1a, 1b, lahko vsebuje sledi  

3, 7, 8, 11), 

tunin namaz  (4, 7), 

rezine sveže paprike  

Porova juha (7, lahko 

vsebuje sledi 1a, 9), 

rižota s piščančjim 

mesom, 

rdeča pesa 

Sadni krožnik: 

grozdje, jabolko L 

Torek 

9. 8. 2022 
 

Koruzni zdrob na 

mleku (1, 7), 

jabolko L 

Govedina v timijanovi 

omaki (1a, 7), 

pečen krompir, 

paradižnik in kumare 

s sončničnim oljem 

Rogljiček moje  

babice L  
(1, 1a, 3, lahko vsebuje 

sledi 6, 7, 11) 

Sreda 

10. 8. 2022 

Kakav  
(6, 7, lahko vsebuje sledi 

1), 

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

sledi 3, 7, 8, 11), 

BIO zelenjavna 

pašteta, 

kisle kumarice (10) 

Domača pica s 

pelati, šunko in sirom  
(1a, lahko vsebuje sledi   

3, 6, 7), 

breskov nektar z 

vodo 

Banana 

Četrtek 

11. 8. 2022 

Sadni čaj,  

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

3, 6, 7, 11), 

kisla smetana (7),  

marmelada, 

jabolko L 

Ribji brodet 

 (4, lahko vsebuje sledi 9), 

BIO polenta (1), 

zelena solata s 

čičeriko 

Sadni jogurt (7) 

Petek 

12. 8. 2022 

Mleko (7),  

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

3, 6, 7), 

hruška  

Korenčkova kremna 

juha 
 (1a, 7, lahko vsebuje sledi 

9), 

zelenjavno-mesna 

lazanja (1a, 3, 7, lahko 

vsebuje sledi 9), 

kumarična solata  

Grissini (1a, 7) 

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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AVGUST - JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 
        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

15. 8. 2022 
Praznik 

Torek 

16. 8. 2022 

 

Šipkov čaj, 

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

3, 6, 7, 8, 11),  

krem maslo (7), 

paradižnik L 

Juha prežganka z 

ajdovo kašo (1a, lahko 

vsebuje sledi 9), 

makaronovo meso  
(1a, 3, 7, lahko vsebuje sledi 

9), 

rdeča pesa 

Sadni krožnik: 

jabolko L, melona 

Sreda 

17. 8. 2022 
 

Mlečna BIO prosena 

kaša  
(1, 1a, 7,  

lahko vsebuje sledi 6), 

breskev 

Kremna špinača (1a, 7), 

pire krompir (7), 

kuhano jajce (3), 

vanilijev sladoled (7) 

Polnozrnati grisini  
(1, lahko vsebuje sledi 

 6, 7, 11), 

domača limonada 

Četrtek 

18. 8. 2022 

Otroški čaj,  

vrtanek iz kmečke  

peči L 

(1a, 6, 7, lahko vsebuje 

sledi 3, 11), 

piščančja hrenovka 

(lahko vsebuje sledi 1a, 6, 

7), 

ajvar 

Otroški chili con carne, 

vrtanek iz kmečke 

peči L 

(1a, 6, 7, lahko vsebuje sledi 

3, 11), 

100 % pomarančni sok  

Sadni pinjenec (7) 

Petek 

19. 8. 2022 

Mleko (7), 

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

6, 7, 8, 11), 

grozdje 

Juha milijonka 
 (1a, 3, 

 lahko vsebuje sledi 9), 

telečja pečenka  
(lahko vsebuje sledi 1), 

BIO bulgur (1a), 

zelena solata 

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

        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

22. 8. 2022 

Melisin čaj z limono, 

moravski kruh L 

(1a, 6, lahko vsebuje sledi  

3, 7, 11), 

skušin namaz (4, 7), 

kisla paprika (10) 

Goveji golaž (1a), 

BIO polenta (1), 

zelena solata z lečo 

Vanilijev puding  
(7) 

Torek 

23. 8. 2022 

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

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

3, 6, 7, 11), 

hamburger namaz 
 (7, 10), 

redkvica 

Puranja obara  

(1a, 9), 

široki rezanci s skuto 

 (1a, 3, 7), 

hruškov kompot 

Sadni krožnik: 

jabolko S, nektarina 

Sreda 

24. 8. 2022 

BIO pšenični zdrob z 

BIO mlekom  
(1a, 7, 

 lahko vsebuje sledi 6), 

ananas 

Segedin s svežim 

zeljem in s svinjskim 

mesom 
 (1a, 7), 

krompir v kosih, 

grozdni sok 

Mini čokoladni 

žepek L 

(1, 1a, 3, 6, lahko 

vsebuje sledi 11) 

Četrtek 

25. 8. 2022 

Breskov čaj,  

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

3, 6, 7, 11), 

šunka v ovitku  
(lahko vsebuje sledi 7), 

kvašena kumara L 

Pečeno piščančje 

bedro, 

BIO ajdova kaša  

(lahko vsebuje sledi 1), 

zelena solata z 

naribanim 

korenčkom 

Banana 

Petek 

26. 8. 2022 

 

Bela kava (1e, 7), 

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

 3, 7, 11),  

skutni malinov namaz 
(7), 

jabolko S 

Porova juha s 

čičeriko (1a, 7, lahko 

vsebuje sledi 9), 

 tunin polpet (1a, 3, 4, 

7), 
otroška francoska 

solata 

Masleni polnozrnati 

keksi (1a, 6, 7, 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 
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JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 

 
        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

Ponedeljek 

29. 8. 2022 

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

hruška 

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

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

 8, 11), 

krompirjeva solata s 

porom 

Sezamova pletenica L 

 (1a, 3, 6, 7, 11) 

Torek 

30. 8. 2022 

Otroški čaj, 

prekmurski kruh L 

(1a, 1b, lahko vsebuje sledi  

3, 7, 8, 11), 

tunin namaz z avokadom 
(3, 4, 7), 

rezine sveže paprike  

Bograč  
(1a, lahko vsebuje sledi 9), 

palačinke s polnozrnato 

moko in čokoladnim 

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

Lubenica 

Sreda 

31. 8. 2022 

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

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

8, 11), 

BIO zelenjavna pašteta, 

češnjev paradižnik L 

Juha prežganka z jajci 
(1a, 3), 

riž po kitajsko s puranjim 

mesom (6, 11), 

rdeča pesa 

Masleni keksi 
 (1a, 7, lahko vsebuje sledi 5, 6, 

8) 

Četrtek 

1. 9. 2022 

Mleko (7), 

makova potica L 
 (1a, 3, 6, 8), 

grozdje 

Korenčkova kremna juha  
(1a, 7, lahko vsebuje sledi 9), 

makaronovo meso z  

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

kitajsko zelje  

Banana 

Petek 

2. 9. 2022 
BREZ MESNI DAN 

 

Čaj divje češnje,  

kruh moje babice L 
(1a, 1b, lahko vsebuje sledi 3, 6, 7, 

11), 

sadni breskov namaz (7), 

jabolko L 

Bistra juha z zdrobovimi 

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

špinačni cmok v sirovi 

omaki  
(1a, 3, 7,  

lahko vsebuje sledi 6, 11) 
zelena solata z bučnim 

oljem L 

Polnozrnati grisini  
(1, lahko vsebuje sledi 

 6, 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 

 
 


