
                                                          
 

 

JEDILNIK ZA PREDŠOLSKE OTROKE (3– 6 let) 

Od 27.3.2023 –31.3.2023 

PONEDELJEK 27.3.2023 
 

ZAJTRK:  Prosena kaša* na domačem mleku s suhimi slivami, polovica banane 

KOSILO: Golaž s konjskim mesom, polenta z ajdo, zeljnata solata s koruzo, sadje 

POP. MALICA: Krem maslo, ovsen kruh z drožmi*, sok jabolko – breskev – korenje 100%* 
 

TOREK 28.3.2023 
 

ZAJTRK:  Zeliščni čaj (bezeg, lipa) z akacijevim medom* in limono*, skuše, črni kruh brez aditivov in manj 
soli, zelenjavni krožnik (češnjev paradižnik, paprika) 

KOSILO: Minjonska juha (korenje*), polžki 5 žit s haše omako z junčjim mesom, parmezan, kitajsko zelje v 
solati s fižolom 

POP. MALICA: Domač grški jogurt jagoda (150g), grisini s sezamom 
 

SREDA 29.3.2023 
 

ZAJTRK:  Bela kava na domačem mleku, koruzna štručka s sirom, suho sadje - mala porcija (brusnice, rozine, 
suhe fige, indijski oreščki, mandeljni) 

KOSILO: Česnova kremna juha s kroglicami, dušena teletina v omaki, polnozrnati kus kus, rdeča pesa v solati 

POP. MALICA: Sezonsko sadje, orehovi keksi 
 

ČETRTEK 30.3.2023 
 

ZAJTRK:  Otroški čaj, kuhan pršut, rezina sira Trapist, polnozrnata kajzerica, dodatek oliv in kislih kumaric, 
sadje – mala porcija 

KOSILO: Krompirjev golaž s piščančjo hrenovko, jabolčni zavitek, naravna limonada (limone*) z rdečo 
pomarančo 

POP. MALICA: Alpsko mleko (2dl), crispy nežni kruhki 
 

PETEK 31.3.2023 
 

ZAJTRK:  Domače mleko, domač lešnikov namaz, bel kruh iz krušne peči, jabolko – mala porcija 

KOSILO: Čičerikina kremna juha s fritati, njoki s smetanovo omako, solata* in radič*s krompirjem* in 
bučnim oljem 

POP. MALICA: Sezonsko sadje, ajdova bombeta z orehi (40g) 
 

 Sezonsko sadje: jabolka, hruške, ananas, melona, jagode, pomaranča. 

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. 

Jedi, ki vsebujejo svinjino: kuhan pršut. 

 


