
         

 

 

 
 

 

 

 
  

                                                                                                         
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
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!  

 

Kisla smetana (mleko) 

Rezina hruške 

Polnozrnati kruh 

(gluten) 

Sadni čaj s cimetom 

Mešano sveže sadje 

na krožniku 

 

Lečina juha s korenčkom 

Gratinirane palačinke s skuto 

(gluten, jajca, mleko) 

Zelena solata s kalčki 

 

Sadni krožnik  

Otroški keksi 

(gluten, jajca) 

 

Domač mesno - 

zelenjavni namaz 

(jajca, mleko) 

Pirin kruh (gluten, pira) 

Šipkov čaj 

 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

Juha iz zelene s kruhovimi 

kockami (gluten) 

Maslen polpet z BIO teletino 

(gluten, jajca, mleko) 

Pražen krompir 

Radič v solati s fižolom 

Zelenjavno-sadni 

krožnik  

Domač mlečni napitek 

z jagodami, banano in 

Špinačo (mleko) 

Prosena kaša na mleku 

(gluten, mleko)  

Čokoladni posip 

Planinski čaj 

Mešano sveže sadje 

na krožniku 

 

Kostna juha z rezanci 

(gluten, jajca) 

Piščančji zrezek IK v naravni 

omaki (gluten) 

Domač zdrobov cmok 

(gluten, jajca, mleko) 

Zelje v solati s koruzo 

Sadni krožnik  

Kos kruha (gluten) 

 

Pletena štručka 

(gluten, mleko) 

Žitna kava na mleku  

(ječmen, mleko) 

Sadni čaj 

 

Mešano sveže sadje 

na krožniku 

 

Ohrovtova juha s pirinimi 

kosmiči (gluten, pira, mleko) 

Piščančji paprikaš  

(piščanec IK) (gluten) 

Polnozrnati široki rezanci 

(gluten, jajca) 

Endivija v solati s korenjem 

Sadni krožnik  

Domač napitek na 

vodni osnovi 

Domač ribji namaz 

(ribe, mleko) 

Rdeča redkvica lokalne 

pridelave 

Koruzni kruh (gluten) 

Zeliščni čaj 

Sadno zelenjavni 

krožnik 

BIO ričet s svinjskim mesom 

(ješprenj) 

Kos črnega kruha (gluten) 

Domač jabolčni zavitek 

(gluten, mleko) 

Kompot iz svežih jabolk 

Sadni krožnik  

Koruzni vaflji 


