
 

- otroci zjutraj dobijo  polnozrnate kekse, čaj ali vodo (1,4,7) 
- voda ali čaj sta na voljo vedno 
- v primeru ne dobave živil, tehničnih ali kadrovskih težav lahko spremenimo jedilnik 

 

JEDILNIK 1. starostno obdobje  

 

JEDILNIK JE PRILAGOJEN ZARADI BOLNIŠKE ODSOTNOSTI KUHARJA  

Datum  Zajtrk Kosilo Malica 

3.10.2022 
PONEDELJEK 

Mleko, koruzni kosmiči, 

sadje 

Telečja obara z žličniki, 

kruh, pecivo z jabolki, 

čaj  

Masleni piškoti, čaj 

 1,7 1,3,7 1,7 

4.10.2022 
TOREK 
 

Ovsen kruh, zeliščni sirni 

namaz, rezina 

paradižnika, čaj, sadje ali 

pšenični zdrob na mleku 

Ričet, kruh,  jabolčni 

kompot 

Sirova štručka, mleko  

 1,7 1,3 1,7 

5.10.2022 
SREDA 

Makova štručka, maslo, 

kakav, sadje ali prosena 

kaša na mleku 

Kremna juha iz 

muškatne bučke, 

špageti z bolonjsko 

omako, rdeča pesa, čaj 

Ajdov kruh, kocke sira, orehi, 

sadje 

 1,7 1,7,3 1,7,8 

6.10.2022 
ČETRTEK 

Kruh, sir, paradižnik, 

sadje, orehi,  ali močnik 

na mleku, čokoladni 

posip, čaj 

Golaž iz zelenjave in 

mlade govedine, 

polenta, sestavljena 

solata, puding, čaj 

Tekoči jogurt, koruzni 

kosmiči 

 1,7,8 1,3,7 1,7 

7.10.2022 
PETEK 

Črni kruh, kisla smetana, 

marmelada, sadje, čaj ali 

ovseni kosmiči na mleku 

Fižolova juha z ribano 

kašo, marelični cmoki, 

čaj 

Sadni krožnik, krispiji 

 1,7 1,3, 7 1 



 

- otroci zjutraj dobijo  polnozrnate kekse, čaj ali vodo (1,4,7) 
- voda ali čaj sta na voljo vedno 
- v primeru ne dobave živil, tehničnih ali kadrovskih težav lahko spremenimo jedilnik 

 

 

JEDILNIK     2. starostno obdobje 

 

 

JEDILNIK JE PRILAGOJEN ZARADI BOLNIŠKE ODSOTNOSTI KUHARJA 

Datum  Zajtrk Kosilo Malica 

3.10.2022 
PONEDELJEK 

Mleko, koruzni kosmiči, 

sadje 

Telečja obara z žličniki, 

kruh, pecivo z jabolki, 

čaj  

Masleni piškoti, čaj 

 1,7 1,3,7 1,7 

4.10.2022 
TOREK 
 

Ovsen kruh, zeliščni sirni 

namaz, rezina 

paradižnika, čaj, sadje  

Ričet, kruh,  jabolčni 

kompot 

Sirova štručka, mleko  

 1,7 1,3 1,7 

5.10.2022 
SREDA 

Makova štručka, maslo, 

kakav, sadje  

Kremna juha iz 

muškatne bučke, 

špageti z bolonjsko 

omako, rdeča pesa, čaj 

Ajdov kruh, kocke sira, orehi, 

sadje 

 1,7 1,7,3 1,7,8 

6.10.2022 
ČETRTEK 

Kruh, sir, paradižnik, 

sadje, orehi, čaj 

Golaž iz zelenjave in 

mlade govedine, 

polenta, sestavljena 

solata, puding, čaj 

Tekoči jogurt, koruzni 

kosmiči 

 1,7,8 1,7 1,7 

7.10.2022 
PETEK 

Črni kruh, kisla smetana, 

marmelada, sadje, čaj  

Fižolova juha z ribano 

kašo, marelični cmoki, 

čaj 

Sadni krožnik, krispiji 

 1,7 1,3, 7 1 


