
         

 

 

 
 

 

 

 
  

                                                                                                         
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
Otroci starosti 1-2 imajo poleg napisanega na jedilniku, na voljo tudi dodatno mlečno hrano, ki jim je ponujena glede na potrebe in želje.  
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.  
Skrbimo, da sadje in zelenjava  lokalno pridelano in sveže sezonsko. 
V primeru težav pri dobavi hrane, lahko pride do manjših sprememb jedilnika. 
VSI PRIPRAVLJENI OBROKI HRANE SO NAMENJENI OTROKOM, DA JIH POJEDO V VRTCU!  

 

Domač medeni namaz 

(mleko) 

Zmesni kruh 

(gluten) 

Mleko (mleko) 

Ječmen 

Mešano sveže sadje  

 

 

 

Prežganka z jajčkom 

(gluten, jajca) 

Ravioli v zelenjavni omaki 

(gluten, jajca, mleko) 

Stročji fižol v solati 

 

Sadje (kaki, jabolka) 

Riževi vaflji 

 

Kisla smetana 

(mleko) 

Marmelada 

Črni kruh 

(gluten) 

Lipov čaj 

 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Porova juha z jušnimi 

kroglicami 

(gluten, jajca, mleko) 

Domač masleni polpet 

(gluten, jajca, mleko) 

Korenčkov pire krompir 

(mleko) 

Bučke v omaki (gluten) 

Sadje (pomaranče, 

banane) 

Rogljič (gluten) 

Piščančje hrenovke 

Gorčica/kečap 

Ržena kruh (gluten) 

Sadni čaj  

Mešano sveže sadje  Zelenjavna bistra juha 

Puranji paprikaš 

(gluten) 

Polnozrnati peresniki 

(gluten) 

Zelena solata s fižolom 

Sadje (kivi, banane) 

Tekoči jogurt 

(mleko) 

Tuna v oljčnem olju 

(gluten, ribe) 

Sveža paprika 

Koruzni kruh (gluten) 

Čaj z okusom gozdnih 

sadežev 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Špinačna juha z ovsenimi 

kosmiči (gluten, mleko) 

BIO goveji zrezek v čebulni 

omaki (gluten) 

Domači kruhov cmok 

(gluten, jajca, mleko) 

Zeljnata solata z lečo 

Sadje (jabolka, 

mandarine) 

Domač napitek z 

banano, piro in 

jogurtom 

(gluten, mleko) 

Prosena kaša na mleku 

lokalne pridelave 

(mleko) 

Kruh/čaj 

(gluten) 

Čokoladni posip 

(soja) 

Mešano sveže sadje  

 

Jota s svinjskim mesom 

(gluten) 

Rezina polbelega kruha 

(gluten) 

Domača čokoladna rezina 

(gluten) 

Kompot iz svežih hrušk 

Sadje (banane, kaki) 

Jabolčni krhlji 

 


