
              JEDILNIK ZA TEDEN 

             9. 5. – 13. 5. 2022     

                                  VRTEC 

 ZAJTRK MALICA KOSILO MALICA 

PONEDELJEK 

9. 5. 
čokolino, 

hruška 

 
kolerabica 

zelenjavna juha, 
tortelini s paradižnikovo 

omako, 
zelena solata s koruzo, 

100% jabolčni sok z vodo 

 
črni kruh, 
jabolko 

 

TOREK 

10. 5. 
 

koruzni kruh, 

kisla smetana, 

korenček, 

kakav 

 
jabolko 

goveja juha z zvezdicami, 
zelenjavna rižota, 

zeljnata solata 

 
sadno-žitna 

ploščica, 
sadje 

SREDA 

 11. 5. 

sirov burek, 
navadni jogurt, 

sadni čaj 
 

 
češnjev 

paradižnik 

goveja juha z zakuho, 
zelenjavni polpeti, 

pire krompir, 

zeljnata solata, 
sadna skuta 

 

 
sadna skuta,  

črni kruh 

ČETRTEK 

12. 5.  

črni kruh, 
suha salama, 

sveža paprika, 
sadni čaj  

        
hruška 

zelenjavna juha, 
goveji zrezek v omaki, 

sirovi štruklji s korenčkom, 
rdeča pesa  

 
riževi vaflji, 

sadje 

PETEK 

13. 5. 

polnozrnati nadevan 
francoski rogljič, 

sveže mleko, 
sadje 

 

 
sveža paprika 

zelenjavna juha, 
 ocvrt ribji file, 

pražen krompir, 
zelena solata 

 
črni kruh, 

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 

9. 5. 

granola pšenični gluten, oreščki, mleko 

sveže mleko mleko 

zelenjavna juha pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

mesna musaka pšenični gluten, mleko 

črni kruh pšenični gluten 

 

10. 5.  

koruzni kruh pšenični gluten 

kisla smetana mleko 

goveja juha z zvezdicami pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

testenine s puranjim mesom pšenični gluten, mleko 

sadno-žitna ploščica pšenični gluten, soja, žveplov dioksid in slufiti 

 

11. 5. 

mala bombetka pšenični gluten 

sojin polpet soja, pšenični gluten 

goveja juha z zakuho pšenični gluten, sledi stebelne zelene 

sadna skutka mleko 

 

12. 5. 

črni kruh pšenični gluten 

zelenjavna juha pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

goveji zrezki v omaki pšenčni gluten 

sirovi štruklji s korenčkom pšenični gluten, mleko, jajca 

 

13. 5. 

polnozrnati nadevan francoski rogljič pšenični gluten, mleko, jajca 

sveže mleko mleko 

zelenjavna juha pšenični gluten, lahko vsebuje sledi stebelne 

zelene 

črni kruh pšenični gluten 

 

 

 

 

 



 


