
 JEDILNIK DECEMBER 2017  

Datum Zajtrk Malica Kosilo Popoldanska 

malica 

Petek 1.12. Čaj, rženi kruh, ribji namaz 

 

Kremna zelenjavna juha, telečji zrezki v 

omaki, kruhov cmok, solata 

Čokoladno mleko 

Ponedeljek, 

4.12. 

Sadni čaj, polnozrnati kruh, 

topljeni sir  

Segedin golaž, koruzni žganci, napitek, 

pecivo 

Jabolko 

Torek, 5.12. Pirin zdrob, posip,  hruške 

 

Porova juha, graham testenine, carbonara, 

zeljna solata 

Skutina blaznica 

Sreda, 6.12. Kakav, miklavž, mandarine 

 

Kostna juha z zakuho, piščančje krače, rizi-

bizi, rdeča pesa 

Kaki 

Četrtek, 

7.12. 

Napitek, graham kruh, piščančje 

prsi, kisla paprika  

Špinačna juha, mesni polpet, maslen krompir, 

solata 

BIO kefir 

Petek, 8.12. Sadni čaj, zelenjavni sendvič 

 

Fižolova enolončnica, marelični cmoki, 

jabolčni kompot 

Hruška 

Ponedeljek, 

11.12. 

Bela kava, mlečni kruh, kisla 

smetana, med  

Goveja juha, kuhana govedina, kremna 

špinača, pire krompir 

Pomaranča 

Torek, 12.12. Sadni čaj, domači kruh, 

piščančji namaz, kislo zelje  

Minjon juha, mesna zloženka , endivija s 

krompirjem 

Kremni jogurt 

 

Sreda, 13.12. 

Bela kava, polbeli kruh, čokoladni 

namaz, mandarine 

 

 

Zelenjavna enolončnica s čičeriko, kruh, 

carski praženec z dodatkom pirine moke, 

jabolčna čežana 

 

Banana 

 



 

Četrtek, 

14.12. 

Zeliščni čaj z medom, kajzerca, 

šunka, rezina paradižnika  

Juha s fritati , piščančji ražnjič, dušen riž, 

rdeča pesa 

Biga 

Petek, 15.12. BIO mleko, makova pletenica, 

jasli/ kruh, namaz  

Jasli/ zelenjavna juha, matevž, pečenica, 

kisla repa 

Jabolko 

Ponedeljek, 

18.12. 

Sadni čaj, jajčna omleta, rženi 

kruh  

Česnova juha, telečji zrezki v lovski omaki, 

široki rezanci, jasli/ drobne testenine, 

zelena solata s koruzo 

BIO mleko, ½ 

graham žemljice 

Torek, 19.12. Čaj, koruzni kruh, Aljaževa 

salama, kisle kumare  

Krompirjev golaž s hrenovko, kruh, pecivo Slive 

Sreda, 20.12. Kamilični čaj, mešani kruh, 

pašteta  

Puranjii trakci v omaki, svaljki z zabelo, 

radič v solati z krompirjem 

Pirin muffin 

Četrtek, 

21.12. 

Mleko, mešani kosmiči 

 

 Špinačna juha, file postrvi po tržaško, slan 

krompir, solata 

Mandarine 

Petek, 22.12. BIO mleko, ovseni kruh, skutin 

namaz , suho sadje ( fige, slive, 

marelice) 
 

Ričet, kruh, napitek, pecivo Otroški piškoti, 

napitek 

Sreda, 27.12. Zeliščni čaj, rženi kruh, jetrna 

pašteta, kisle kumarice  

Otroška juha, zelenjavna omaka, špageti, 

solata 

Jabolko 

Četrtek, 

28.12. 

Bio mleko, koruzni žganci, kaki 

 

Grahova kremna juha, dunajski zrezek s 

sezamom, dušen riž, rdeča pesa 

Žitna rezina 

Petek, 29.12. Sadni čaj, ovseni kruh, 

marmelada, kisla smetana  

Krompirjeva enolončnica, palačinke z 

marmelado, napitek 

Kaki 

Otroci imajo skozi ves dan na voljo jabolka in vodo. Šola sodeluje v Shemi šolskega sadja. Zaradi različnih dejavnikov, ki vplivajo na dobavo in pripravo hrane ter organizacijo dela, si 

pridružujemo pravico za spremembo jedilnika. Jedilnik pripravila Valerija Brišnik inž. živ. in preh. , v sodelovanju s komisijo za prehrano. Na  spletni strani vrtca je objavljeno obvestilo: 

Alergeni v živilih, podrobnejše informacije o alergenih v živilih, ki jih ponujamo   so v tabelah, ki se nahajajo ob oglasni deski  in na tel. Št. 02 4441187. 


