
         

 

 

 
 

 

 

 
  

                                                                                                         
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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! 

 

Makova štručka  

(gluten, mleko, soja, 

sezam)  

Kakav (mleko) 

Sadni čaj  

Jabolko 

Mešano sveže sadje 

na krožniku 

 

Brokolijeva juha s kruhovimi 

kockami (gluten) 

Sir na žaru lokalne pridelave 

(mleko) 

Pire krompir (mleko) 

Dušene bučke v prikuhi 

(gluten) 

Sadje 

Ajdov kruh 

(gluten)  

 

 

Ovseni kruh  

(gluten)   

Čokoladni namaz  

Mleko (mleko) 

Jabolko   

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Porova kremna juha z 

ovsenimi kosmiči (oves, mleko) 

Polnozrnati špageti z 

milanese omako (gluten, jajca) 

Ribani sir (mleko) 

Zelena solata s paradižnikom 

Sadni krožnik 

 Rženi kruhki 

(gluten) 

 

Polnozrnati kruh 

(gluten) 

Sardele 

(Ribe) Hibiskus čaj  

Paradižnik   

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Telečja pečenka 

Mlinci s kuhano zelenjavo 

(gluten, jajca, mleko) 

Kumare v solati 

Domač napitek na vodni os. 

(breskve, pomaranče) 

Pletena štručka 

(gluten, mleko)  

100% jabolčni sok 

 

Bio pirin kruh  

(gluten, soja) 

Piščančja prsa v ovitku 

Zeliščni čaj 

Rdeča redkvica 

 

Mešano sveže sadje 

na krožniku 

 

Poletna puranja obara z 

domačimi žličniki z 

dodatkom koruzne moke 

(gluten, jajca, mleko) 

Kos črnega kruha (gluten) 

Domača sezonska sadna 

rolada s smetano  

(gluten, jajca, mleko) 

100 % jabolčni sok lokalne 

pridelave z vodo 

Nesladkan čaj 

Rolada 

(gluten) 

Sadje 

Sončnična in bučna 

semena 

Čokolino 

(gluten, mleko) 

Sadni čaj  

Kruh (gluten) 

Jabolko   

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Bistra zelenjavna juha iz 

sezonske zelenjave 

Losos na žaru (ribe) 

Pečen mladi krompir 

Zelje v solati s fižolom (lok. 

prid.) 

Sadni krožnik 

(marelice, jabolka) 

Domač napitek z 

jogurtm, piro in 

banano (pira, mleko) 


