
 

JEDILNIK ZA TEDEN 

2. 8. – 6. 8. 2021 

Vrtec 
 

 ZAJTRK MALICA KOSILO MALICA 

PONEDELJEK 
            2. 8.  

mlečni zdrob, kakavov 
posip, 
sadje 

   
jabolko          

fižolova enolončnica, 
slivovi cmoki, 

kompot iz jabolk, 
bio črn kruh 

rženi kruh, 
korenček 

TOREK           
           3. 8. 

bio pirin mešani kruh, 
otroška pašteta brez 

aditivov, 
 rezina paprike,  

melisin čaj z medom 
 

     grozdje       
       

zelenjavna juha z 
zakuho, 

puran po pariško, dušen 
riž z grahom, radič in 
motovilec z jajcem 

 

polnozrnati 
grisini, 
slive 

SREDA 
           4. 8. 

temna bombeta,  
sojin polpet, 

 rezina paradižnika, 
bela kava 

 
 
     jabolko 

goveja juha z rižkom, 
svinjski zrezek v omaki, 

kuskus, 
zelena solata s koruzo 

črni kruh, 
navadni jogurt 

ČETRTEK 
         5. 8.  

koruzni žganci  z 
maslom, 
mleko, 
jabolko 

           
slive       

kostna juha z zakuho, 
pečen sir, 

pire krompir,  
kremna špinača, 

rdeča pesa v solati, 
100% jabolčni sok z 

vodo 

domač puding 

PETEK 
         6. 8.  

rženi kruh, 
skuta z zelišči, 

korenček, planinski čaj 

          
   hruška   

zelenjavna juha, 
makaronovo meso, 

parmezan,  
zelnata solata 

sladoled 

 
Šolska kuhinja si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

Za žejo je na voljo voda. 

 
 
 

D O B E R   T E K  
 
 
 
 



 
ŽIVILO, JED ALERGENI 

2. 8.  

mlečni  zdrob pšenični gluten, mleko 

črni kruh pšenični gluten 

fižolova enolončnica pšenični gluten, jajca 

slivovi cmoki pšenični  gluten, jajca, mleko 

kompot iz suhega sadja in jabolk žveplov dioksid 

rženi  kruh pšenični gluten, gluten rži 

 

3. 8. 

bio pirin mešani kruh pšenični gluten 

otroška pašteta brez aditivov mlečne beljakovine 

zelenjavna juha z zakuho pšenični  gluten, jajca  

puran po pariško pšenični gluten, mleko, jajce 

radič in endivija z jajcem jajce 

polnozrnati grisini pšenični gluten, sledovi soje in oreščkov 

 

4. 8. 

temna bombeta pšenični gluten 

sojin polpet soja, jajce 

bela kava mleko 

goveja juha z rižkom zelena 

kuskus pšenični gluten  

črni kruh pšenični gluten  

navadni jogurt mleko 

 

5. 8. 

koruzni žganci z maslom in 
mlekom 

mleko 

kostna juha z zakuho pšenični gluten, jajca, listna zelena 

pečen sir mleko 

kremna špinača pšenični  gluten, mleko  

sladoled mleko 

 

6. 8. 

rženi kruh pšenični gluten, gluten rži 

skuta z zelišči mleko 

makaronovo meso pšenični gluten, jajca 

parmezan mleko 

polnozrnati kruh pšenični gluten 
 


