
         

 

 

 
 

 

 

 
  

                                                                                                         
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  

Trdi sir  

(mlečni proizvod) 

Ajdov kruh  

(gluten, sojo) 

Ajvar 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Juha iz hokaido buče s 

semeni (gluten) 

Ravioli v smetanovi omaki 

(gluten, jajca, mleko) 

Radič s fižolom 

Polnozrnati grisini, 

rozini 

Mešano sveže sadje na 

krožniku  

Čaj  

  

  Šipkov čaj 

Štručka   

(gluten, soja in sezam) 

Piščančja hrenovka, 

senf 

(zelena, gorčica) 

Sveža paprika 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Brokolijeva juha s piro 

(gluten, mleko) 

Nadevana paprika/mesne 

kroglice z govedino  

(gluten, jajca) 

Pire krompir (mleko) 

Sezonska solata 

Koruzni kruh (vsebuje 

gluten, soja in sezam) 

Mešano sveže sadje na 

krožniku  

Čaj 

Sadni čaj 

Koruzna polenta 

(mleko) 

Jabolko 

Mešano sveže sadje 

na krožniku 

 

Paradižnikova juha z rižkom 

(gluten, jajca) 

Čebulna bržola z govedino 

(gluten) 

Domač skutin cmok  

(gluten, jajca, mleko) 

Zelena solata in zelje v 

solati 

Bananin čips 

Jabolčni krhlji 

Kruh 

(gluten) 

Hibiskus čaj  

Pisani kruh 

(gluten) 

Sardele 

(Ribe) 

Paradižnik   

Mešano sveže sadje 

na krožniku 

 

Jesenska enolončnica s 

teletino (gluten, jajca) 

Domač polbel buhtelj z 

marmelado (gluten) 

Domača limonada 

Polbeli kruh (gluten) 

Kefir 

(mlečni proizvod) 

Kruh  

(gluten) 

Zeliščni čaj  

Med, maslo  

(mleko) 

Polnozrnati kruh  

(gluten, sezam, soja) 

Sadje 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Kostna juha z žličniki  

(gluten, jajca) 

Zelenjavna rižota s 

piščancem 

Rdeča pesa v solati 

Pletena štručka 

(gluten, mleko)  

100% jabolčni sok 

 


