
         

 

 

 
 

 

 

 
  

                                                                                                         
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
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!  

 

Pletena štručka 

(gluten) 

Mleko (mleko) 

Planinski čaj 

 

 

Mešano sveže sadje 

na krožniku 

 

Domača čičerikina 

enolončnica brez mesa 

Kos črnega kruha (gluten) 

Carski praženec 

(gluten, jajca, mleko) 

Domač hruškov kompot 

Sadni krožnik  

Otroški keksi 

(gluten, jajca) 

 

Piščančji namaz (mleko) 

Črni kruh (gluten) 

Korenje 

Čaj z okusom gozdnih 

sadežev 

 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Brokolijeva kremna juha z 

zlatimi kroglicami 

(gluten, jajca, mleko) 

Segedin golaž (gluten) 

Domači ajdovi žganci z 

ocvirki (gluten) 

Sadni krožnik  

Domača kaša iz 

jabolka, keksov in 

korenja (gluten, jajca) 

Pšenični zdrob na mleku 

(gluten, mleko)  

Čokoladni posip 

Zeliščni čaj 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

 

Prežganka z jajcem (jajca) 

Morski list v koruzni srajčki 

(ribe) 

Pire krompir (mleko) 

Špinača v prikuhi 

(gluten, mleko) 

Sadni krožnik  

Jabolko, pol BIO 

ovsene bombete 

(gluten, oves) 

Kuhano jajce (jajca) 

File vložene paprike 

Ovseni kruh  

(gluten, oves) 

Sadni čaj 

 

Mešano sveže sadje 

na krožniku 

 

Porova juha s kvinojo (mleko) 

Pečena piščančja prsa v 

lastnem soku  

Mlinci 

(gluten, jajca, mleko) 

Zelje v solati s čičeriko 

Sadni krožnik  

Domač čokoladni 

puding (mleko) 

 

Sirni namaz z zelišči 

(mleko) 

Rezina narezanega 

korenčka 

Zrnati kruh (gluten) 

Šipkov čaj z limono 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Juha iz zelene s kruhovimi 

kockami (gluten) 

Krompirjeva musaka z 

govejim mesom  

(gluten, jajca, mleko) 

Endivja solata s fižolom 

Sadni krožnik  

Sadni jogurt (mleko) 

 


