
 

 

 

 
           

        

 

                            

                       
 

 

 

 

Za otroke I. starostnega obdobja je po dogovoru vedno na razpolago tudi mlečni zajtrk.      Dober tek! 
Za žejo je otrokom preko celega dneva na razpolago nesladkan čaj. 
Jedi, ki vsebujejo zelenjavo, so pripravljene iz sveže sezonske zelenjave. 
V primeru težav pri dobavi, lahko pride do spremembe jedilnika. 
Jedi, ki vsebujejo ekološko pridelana živila so obarvana zeleno in označena z zvezdico(*)  
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PONEDELJEK: 14. 10. 2019 
ZAJTRK: planinski čaj z medom in limono, graham kruh (1), sir (7), kisla paprika 
MALICA: hruške 
KOSILO: telečja obara (3,1) kokosove rezine (1, 3, 7), hruškov kompot 
MALICA: bio mleko* (7), bio pirin kruh* (1) 

TOREK: 15. 10. 2019 
ZAJTRK: kakav(7), ovsena rožica (1, 8) 
MALICA: I. korenčkov sok 
                II. korenje (12) 
KOSILO: turska juha (3, 7), puran v omaki z brokolijem (1, 7), polnozrnati peresniki (1, 3), zelena solata z radičem 
MALICA: kruh (1), sirni namaz s tuno (7), čaj 

SREDA: 16. 10. 2019 
ZAJTRK: sadni čaj, črni kruh (1), skutin namaz z medom in orehi (7, 8) 
MALICA: grozdje 
KOSILO I.: otroška juha (1, 3), sladko zelje (1), hrenovka (6, 1), pire krompir (7) 
             II.: otroška juha (1, 3), kislo zelje (1), pečenica, pire (7) 
MALICA: pisan kruh (1), jabolko 

ČETRTEK: 17. 10. 2019 
ZAJTRK: metin čaj, mojčin kruh (1), šunka, list solate 
MALICA: pomaranča 
KOSILO: zelenjavna juha, skutini žličniki (1, 7, 3), slivova omaka (1, 7) 
MALICA: navadni jogurt (7) 

PETEK: 18. 10. 2019 
ZAJTRK: ajdovi žganci z ocvirki (1), mleko (7) 
MALICA: kaki 
KOSILO: korejevec, pečen  piščanec, v kosih krompir, solata 
MALICA: mešano sadje 

Nekatere jedi na jedilniku lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost iz priloge II Uredbe 
1169/2011/EU. Seznam jedi, ki jih ponujamo v okviru naše redne prehrane in vsebujejo alergene, je dostopen na 
oglasnih deskah. 
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