
JEDILNIK JUNIJ 2018 

Datum Zajtrk Malica Kosilo Pop. malica 

 
Petek, 1.6 

Polnozrnati kruh, pašteta, čaj Ovseni kruh, piščančja 

klobasa, napitek 

Govedina stroganov, kruhov 

cmok, zelena solata 

Kruh, mesni namaz, 

napitek 
 

Ponedeljek, 4.6 
Štručka, kakav Polnozrnati kruh, Kuhan 

pršut, rezina paradižnika, 

napitek 

Prežganka, valvice z 

zelenjavno polivko, solata 

Njoki z drobtinami, 

kompot 

 
Torek, 5.6 

Mešani kruh, skutin namaz z 

bučnimi semeni, čaj 

Mlečni pirin zdrob, sadje Ocvrt file škarpine, 

krompirjeva solata z 

kumarami, kruh 

Sendvič, napitek 

 
Sreda, 6.6. 

Polnozrnati kruh, hrenovka, 

gorčica, čaj 

Ovseni kruh, tamar namaz, 

čaj z limono in medom 

Puranji zrezki v špargljevi 

omaki, njoki, zelena solata 

Polnozrnati kruh, 

hrenovka, gorčica, čaj 
 

Četrtek, 7.6. 
Rženi kruh, tunin namaz, 

olive, bela kava 

Piščančja pleskavica v 

hlebčku z zelenjavo, 

napitek 

Zrezki v omaki, dušen riž z 

ajdovo kašo, rdeča pesa 

Zelenjavni sendvič, čaj 

 
Petek, 8.6. 

Zelenjavni sendvič, čaj Rženi kruh, kisla smetana, 

marmelada, bela kava 

Krompirjeva enolončnica, 

čokoladni biskvit z kislo 

smetano, kruh, napitek 

Krompirjeva enolončnica, 

kruh 

Ponedeljek, 
11.6. 

Francoski rogljiček, BIO 

mleko 

Rženi kruh, suha salama, 

rezine paprike, čaj 

Zdrobova juha, zelenjavni 

narastek( brokoli, cvetača, 

korenje, grah), zelena solata 

Zelenjavni narastek 

Torek, 12.6. Graham kruh, pašteta, kisle 

kumare, čaj 

Mlečna štručka, kakav Bograč, kruh, pecivo, napitek Bograč, kruh 

Sreda, 13.6. Čokolino Koruzni kruh, skutin 

namaz, BIO mleko 

Svinjska pečenka, pražen 

krompir, zelena solata / 

korenček 

Francoski rogljiček, 

mleko 

 
Četrtek, 14.6. 

Koruzna žemljica, maslo, 

med, bela kava 

Rženi kruh, Aljaževa 

salama, kisla kumara, čaj 

Piščančji trakci v smetanovi 

omaki, kuskus, solata 

Koruzna žemljica, maslo, 

med,napitek 
 

Petek, 15.6. 
Polbeli kruh, sir, čaj Hot dog,napitek Čebulna juha, makaronovo 

mesto, zeljna solata 

Polbeli kruh, sir, čaj 



 
 

Ponedeljek, 
18.6. 

 

 

Črni kruh, kuhan pršut, čaj 

 

 

Mlečni riž, sadje 

 

Zelenjavna juha, čevapčiči, 

pečen krompir, šopska solata 

 

 

Črni kruh, kuhan pršut, 

čaj 
 

Torek, 19.6. 
Biga, BIO mleko Polnozrnati rogljiček, čaj Golaževa juha, kruh, biskvitno 

pecivo s sadjem, napitek 

Golaževa juha, kruh 

 
Sreda, 20.6. 

 

Kosmiči, BIO mleko 

 

Mlečni kruh, maslo, med, 

bela kava 

 

Brokoli kremna juha, 

zelenjavna rižota, rdeča pesa 

Makova pletenica, napitek 

Četrtek, 21.6. BIO kefir, žemljica Graham kruh, suha 

salama, sveže kumare, čaj 

Telečji zrezki v naravni omaki, 

polžki, zelena solata 

BIO kefir, kruh z salamo 

Petek, 22.6. Mlečna štručka, kakav Sirova štručka, saldoled Popečene bučke in malancani, 

krompir v kosu, mešana solata 

Mlečna štručka, kakav 

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. 02 444 87 11. 
 


