
         

 

 

 
 

 

 

 
  

                                                                                                         
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sestavine ali proizvodi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti so označene v oklepaju (*).  
Otroci imajo čez dan vedno na voljo čaj ter vodo, 100% sokovi in sirupi s 100% sadnim deležem pa so redčeni z vodo.  
Pripravljeni hrani, oz. kruhu in pekovskemu pecivu se ne dodaja nobenih zdravju škodljivih aditivov.  
Poleg zajtrka, ki je napisan na jedilniku, imajo otroci starostne skupine 1-2 dodatno izbiro še: mlečno hrano (frutolino, 
keksolino, gresolino...) razne namaze itd. Skrbimo, da sadje in zelenjava  lokalno pridelano in sveže sezonsko. 
Zaradi morebitnih težav pri dobavi, lahko pride do manjših sprememb jedilnika. 
VSI PRIPRAVLJENI OBROKI HRANE SO NAMENJENI OTROKOM, DA JIH POJEDO V VRTCU! 

 
 

Zeliščni čaj 

Krem maslo 

(mleko) 

Črni kruh (gluten)  

Jabolko 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Goveja juha z rezanci 

(gluten, jajca) 

Zelenjavno - mesna rižota 

(mleko) 

Endivja solata s koruzo 

Mešano sveže sadje na 

krožniku  

Prepečenec  

(gluten) 

Čaj  

Hibiskus čaj  

Marmelada 

Ajdov kruh (gluten, 

sezam, soja) 

 Sadje Sadni čaj  

 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Otroška juha  

(gluten, jajca, mleko) 

Kuhana govedina 

Pire krompir (mleko) 

Špinača v prikuhi 

(gluten, mleko) 

Sadni, navadni jogurt 

(mlečni proizvod) 

Kruh 

(gluten, sezam, soja) 

 

Zeliščni čaj  

Štručka  

 (gluten, soja in sezam) 

Piščančja hrenovka, 

senf 

(zelena, gorčica) 

Sveža paprika 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Zelenjavna bistra juha 

Špageti milanez  

(gluten, jajca) 

Radič štrucar s čičeriko 

Koruzni kruh  

(gluten, soja in sezam)  

Mešano sveže sadje na 

krožniku  

Čaj 

Sadni čaj 

Mlečni zdrob 

(gluten, mleko, jajca) 

Čokoladni posip 

Jabolko 

 

 

Mešano sveže sadje 

na krožniku 

 

Bučna hokaido juha s semeni 

Pečena piščančja 

bedra/Šunka v testu, 

Hren (gluten, jajca) 

Pretlačen krompir 

Zelenjava z maslom (mleko) 

Kitajsko zelje v solati 

Mini rolada  

(gluten, jajca, soja, 

mleko) 

Mešano sveže sadje na 

krožniku  

Čaj 

Sardele 

(Ribe) 

Rženi kruh  

(gluten, soja)  

Rezine paradižnika 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Brezmesna lečina enolončnica 

Domača orehova potica 

(gluten, jajca, mleko, orehi)  

Kompot iz suhega sadja  

Rezina koruznega kruha 

(gluten) 

Banana 

Rozini 

Čaj  

 


