
JEDILNIK ZA TEDEN  

22. 11. – 26. 11. 2021 

                   VRTEC 

 ZAJTRK MALICA KOSILO MALICA 

 

PONEDELJEK 

         22. 11. 
 

koruzni kosmiči, 

sveže mleko, 

sadje 

 
grozdje 

bučna juha, 
svinjska pečenka, 
pražen krompir, 

medeni korenček, 
kitajsko zelje 

 
polnozrnati 

kruh, 
slive, 

kompot 

 

TOREK 

         23. 11. 
 

polbeli kruh, 

otroška pašteta, 

sveža paprika, 

sadni čaj 

 
jabolko 

 
goveja juha z rezanci, 

lazanja, 
rdeča pesa 

 

 
sadni jogurt, 

kruh 

SREDA 

 24. 11. 

polnjena štručka 
 šunka-sir, 

šipkov čaj z limono 
 

 

 
grozdje 

 

     
goveja juha s korenčkom in 

zakuho, 
pire krompir, 

zelenjavni polpet, 
ratatoullie, 

zelena solata 

 
francoski 
rogljiček 

ČETRTEK 

25. 11.  

pirin kruh, 
maslo, 

½ kuhanega jajca, 
svež paradižnik 

bela kava 
 

        
hruške 

zelenjavna enolončnica, 
carski praženec, 

kompot 

 
polbeli kruh, 

sadje 

PETEK 

26. 11. 

bio kamutov kruh s 

semeni, 

jogurt, 

sadje 

 

 
suho sadje in 

oreščki 

grahova juha, 
puranji trakci v omaki, 

zdrobovi ocvrtki, 
zeljnata solata 

 
krekerji, 

sadje 

Šolska kuhinja si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

(Otroci imajo na voljo vodo za žejo.) 

 

D O B E R    T E K !   

 

Alergeni so napisani ob jedilniku v vrtcu in šoli. 



ŽIVILO, JED ALERGENI 

22. 11. 

mleko mleko 

koruzni kosmiči pšenični gluten 

bučna juha pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

medeni korenček med 

polnozrnati kruh pšenični gluten 

 

23. 11. 

polbeli kruh pšenični gluten 

goveja juha z rezanci pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

lazanja mleko, pšenični gluten, jajca 

kruh pšenični gluten 

sadni jogurt mleko 

 

24. 11. 

polnjena štručka šunka-sir pšenični gluten, mleko, jajca, oreščki 

goveja juha s korenčkom in zakuho pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

pire krompir mleko 

francoski rogljiček pšenični gluten, mleko, jajca 

 

25. 11. 

pirin kruh pšenični gluten 

maslo mleko 

jajca jajca 

bela kava  mleko 

zelenjavna enolončnica pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelna 

zelene 

carski praženec pšenični gluten, jajca, mleko 

polbeli kruh pšenični gluten 

 

26. 11. 

bio kamutov kruh s semeni pšenični gluten, oreščki 

sadni jogurt mleko 

grahova juha pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene, stročnice 

zdrobovi ocvrtki pšenični gluten, jajca 

krekerji pšenični gluten 

 

 


