
                                                          
 

 

JEDILNIK ZA PREDŠOLSKE OTROKE (3– 6 let) 

Od 25.7.2022 – 29.7.2022 

PONEDELJEK 25.7.2022 
 

ZAJTRK:  Mleko, borovničeva skutina pena, rženi kruh, sadje - mala porcija 

KOSILO: Juha iz rumenega korenja, rižota (3 žita) s puranjim mesom in zelenjavo, riban sir, zeljnata solata  

POP. MALICA: Sezonsko sadje, polnozrnati grisini 
 

TOREK 26.7.2022 
 

ZAJTRK:  Zeliščni čaj z limono in medom, domač namaz iz melancanov, koruzni kruh*,  sadje – mala porcija 

KOSILO: Zelenjavna kremna juha, sirov kanelon, pražen krompir, paradižnik in kumare v solati z olivnim 
oljem 

POP. MALICA: Sadni kefir češnja (1,5dl)*, riževi vaflji* 
 

SREDA 27.7.2022 
 

ZAJTRK:  Mlečni močnik iz polnozrnate moke na mleku* z orehi, sadni krožnik (sveže sadje in suhi jabolčni 
krhlji*) 

KOSILO: Koromačeva juha z bučkami*, juneči zrezek v naravni omaki, pečen mlad krompir, zelena solata z 
rdečo redkvico 

POP. MALICA: Kisla smetana, pisan kruh, sadno – zelenjavni sok 100% 
 

ČETRTEK 28.7.2022 
 

ZAJTRK:  Planinski čaj* z limono, piščančja prsa v ovitku, črna žemlja, dodatek češnjevega paradižnika*,  
sadje – mala porcija  

KOSILO: Minjonska juha, file tilapije v koruzni moki, pire krompir, zelena solata s stročjim fižolom in bučnim 
oljem 

POP. MALICA: Sezonsko sadje, pirina štručka s korenčkom brez aditivov (40g) 
 

PETEK 29.7.2022 
 

ZAJTRK:  Domači jogurt gozdni sadeži, pletenka s sezamom, sadje – mala porcija 

KOSILO: Zelenjavna enolončnica, domač jabolčni zavitek (jabolka)*, razredčeni zgoščeni sok borovnica 100% 

POP. MALICA: Banana, crispy kruhki klasik 
 

 Sezonsko sadje: jabolka, hruške, ananas, melona, lubenica, breskev, nektarina, marelica. 

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. 

 


