
         

 

 

 
 

 

 

 
  

                                                                                                         
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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! 

 

Hibiskus čaj 

Mleko 

  (mleko) 

Koruzni in čokoladni 

kosmiči 

Sadje  

Mešano sveže sadje  Lečina enolončnica brez mesa 

Carski praženec z rozinami 

(gluten, jajca, mleko) 

Kompot iz suhega sadja 

Polbeli kruh 

Sadje 

Keksi 

Kruh  

(gluten, sezam, soja) 

Čaj  

Hibiskus čaj  

Čokoladni namaz  

(mlečni proizvod) 

Pisani kruh  

(gluten, soja in sezam) 

Sveža paprika, 

paradižnik 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Grahova juha z ajdovo kašo 

(gluten, mleko) 

Parma zrezek - Izbrana 

kakovost  

(gluten, jajca, mleko) 

Pire krompir (mleko) 

Kitajsko zelje v solati 

Polnozrnati kruh 

(gluten) 

Mešano sveže sadje na 

krožniku  

Čaj 

Sadni čaj 

Otroška pašteta 

(mleko, jajca, soja) 

Koruzni kruh 

(gluten, soja in sezam) 

Mandarina 

Mešano sveže sadje Porova juha 

Segedin golaž  

(gluten) 

Krompirjevi žganci z ocvirki 

(mleko) 

Mini pizza  

(gluten, mlečni 

proizvod, in sojo) 

Čaj, sadje 

 

Šipkov čaj 

Maslo (mleko) 

Ajdov kruh  

(gluten, soja) 

Jabolko 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Cvetačna juha (gluten, mleko) 

Krompirjeva musaka z bio 

govedino  

(gluten, jajca, mleko) 

Rdeča pesa v solati 

Sadna skuta 

 (mleko) 

Sadje 

Planinski čaj  

Tunin namaz 

(mleko, ribe) 

Rženi kruh  

(gluten) 

Nariban korenček 

Mešano sveže sadje  

 

Fižolova juha z vlivanci 

(gluten, jajca) 

Rižota s piščančjim mesom in 

zelenjavo 

Zelje v solati z lečo 

Makova štručka 

(gluten, mleko, soja, 

sezam)  

Mešano sveže sadje na 

krožniku  

 


