
                                                          
 

 

JEDILNIK ZA MALČKE (1 – 3 let) 

Od 25.10.2021 do 29.10.2021 

PONEDELJEK 25.10.2021 
 

ZAJTRK:  Pšenični zdrob na mleku s kakavovim posipom 

DOP. MALICA: Polovica banane 

KOSILO: Prežganka, rižota s piščančjim mesom in zelenjavo, kitajsko zelje v solati 

POP. MALICA: Svež sirni namaz z zelišči, korenčkov kruh*, pomarančni sok 100% 
 

TOREK 26.10.2021 
 

ZAJTRK:  Otroški čaj*, topljeni sir z ajvarjem, ajdov kruh iz tatarske ajde* (ajdov mlečni močnik) 

DOP. MALICA: Sadje - mala porcija 

KOSILO: Zelenjavna juha, file brancina v koruzni moki, pire krompir, endivija in radič štrucar z jajcem in 
bučnim oljem (baby korenje v solati) 

POP. MALICA: Sezonsko sadje, grisini 
 

SREDA 27.10.2021 
 

ZAJTRK:  Bela kava, domač avokadov namaz, črni kruh (polenta z mlekom) 

DOP. MALICA: Sadje - mala porcija 

KOSILO: Korenčkova juha, polžki 5 žit s haše omako, zelena solata s stročjim fižolom (stročji fižol v solati) 

POP. MALICA: Sezonsko sadje, frutabela 7 sadežev (keksi albert) 
 

ČETRTEK 28.10.2021 
 

ZAJTRK:  Hibiskusov čaj, maslo*, cvetlični med*, kruh s kostanjem in jabolki* (prosena kaša na mleku) 

DOP. MALICA: Sadno - zelenjavni krožnik 

KOSILO: Cvetačna juha s piro, polnozrnati sirovi kapeleti (zvezdice) s smetanovo omako, zeljnata solata s 
koruzo (kuhano zelje v solati) 

POP. MALICA: Sadni grški jogurt (150g) 
 

PETEK 29.10.2021 
 

ZAJTRK:  Mleko*, polnozrnata sirova štručka 

DOP. MALICA: Sadje - mala porcija 

KOSILO: Kolerabična krema juha, ocvrti piščančji zrezek (dušen piščančji zrezek), pražen krompir, rdeča 
pesa v solati 

POP. MALICA: Sezonsko sadje, koruzni vafli* 
 

 Sezonsko sadje: jabolka, hruške, ananas, grozdje, kaki, mandarina, pomaranča, kivi. 

Obroki lahko vsebujejo alergene iz uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo, so navedene v katalogu, objavljenem na naši spletni strani. 

Otroci do starosti dveh let imajo prilagojen jedilnik (v oklepaju). 

Jedilnik za otroke z boleznimi, povezanimi z motnjami prebave in presnove, so specifično prilagojeni. 

V primeru težav si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. 

V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Uporabljamo pa tudi lokalna živila. 

 


