
         

 

 

 
 

 

 

 
  

                                                                                                         
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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! 

 

Sadni čaj 

Žemlja 

(gluten) 

Bela kava 

(mleko) 

Klementina 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Brokolijeva juha 

Fritati (gluten, jajca) 

Rižota s sirom na žaru in 

BIO paradižnikom  

(mleko) 

Endivja s fižolom 

Pisani kruh  

(vsebuje gluten, soja in 

sezam)  

Mešano sveže sadje na 

krožniku  

Čaj  

Hibiskus čaj  

Ajdov kruh  

(gluten, sezam, soja) 

Poli salama 

 Kisle kumarice  

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Ohrovtova juha z zakuho 

(gluten, mleko) 

Piščanec v sladko kisli omaki 

(gluten, soja) 

Kus kus z zelenjavo (gluten) 

Kitajsko zelje v solati 

Crispy nežni 

polnozrnati kruhki 

(gluten, mlečni 

proizvod) 

Sadni krožnik 

Čaj  

Sadni čaj  

Koruzni polenta 

(gluten) 

Mleko (mleko) 

Kruh (gluten) 

Jabolko 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

špargljeva juha 

Kruhove kocke (gluten, mleko) 

Dušena govedina v zelenjavni 

omaki (gluten, mleko) 

Domači krompirjevi njoki 

(gluten, jajca, mleko) 

Sestavljena solata 

Makova štručka 

(gluten, mleko)  

100% jabolčni sok 

 

Šipkov čaj  

Kuhano jajce  

(jajca) 

Pol beli kruh  

(gluten, sezam, soja) 

Svež paradižnik 

Mešano sveže sadje 

na krožniku 

 

Krompirjev golaž z govedino 

(gluten) 

Kruh s semeni (gluten) 

Domače palačinke s pirino 

moko s čokoladnim 

namazom 

(gluten, jajca, mleko) 

100 % pomarančni sok 

Čokoladno mleko 

(mlečni proizvod) 

Kruh 

(gluten) 

 

Zeliščni čaj 

Manj slani kruh  

(gluten) 

Sirni namaz s korenjem 

(mlečni proizvod) 

Jabolko  

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Goveja juha z rezanci 

(gluten, jajca) 

Dušeno kislo zelje 

Matevž 

Telečja pečenka 

Polnozrnati keksi 

(gluten) 

Rozini 

Čaj  

 


