
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 MALICA KOSILO DRUGA MALICA 
Pon,  
23. maj 

Marmeladni buhtelj (1,6, v sledeh 3,7,11),  bela 
kava (1,7), jabolko 
 

Piščančji paprikaš (1,7,9), široki pirini rezanci** (1,3), 
zelena solata kristalka z lečo (12)  
 

Obloženi pirin kruh (1-a,b,7, lahko v 
sledeh: 3,6,8,11), hribovska salama, 
rezina sira (7), sveža zelenjava, sok 

Torek,  
24. maj  

Graham polnozrnati pšenični kruh (1,6 v sledeh: 
7,11), Ave toast šunka z malo maščobe, sir Jošt 
(7), zelena paprika, čaj, jagoda 

Krpice sladkega zelja s hrenovko (1,9), ovseni kruh (1-a,d, 
lahko v sledeh 6,11 ), skutne palačinke (1,3,7), sok 
 

Ovseni kruh (1-a,d, lahko v sledeh 6,11), 
skuta s podloženim sadjem (7)   

Sreda,  
25. maj 

Mlečni riž (7) z Benquick posipom (6,7), 
hruška/banana 

Bistra kostna juha z rezanci iz pirine moke** (1,3,9), 
puranji zrezek v naravni omaki (1,9), kus-kus s cukuni 
bučko (1,9), zelena solata (12) 

Pirino pecivo (1-a,b,7, lahko sledi 3,6), 
sok, sadje 

Četrtek, 
26. maj 

Kruh iz kmečke peči (1-a,b, lahko vsebuje sledi 

3,6,7,11),  tuna pašteta  Argeta (4,6,7,9, lahko v 

sledeh 3), solatna kumara, sok 

Kremna juha s korenčkom in cvetačo (1,3,7,9), svinjska 
pečenka z naravno omako (1), kruhove kocke v štručki 
(1,3,7,9 lahko 6,8,11),  rdeča pesa (12) 

Mleko (7), žitne kroglice z okusom 
čokolade (1-a,d,7),  jabolko 
 

Petek,  
27. maj 

Ladjica z vanilijevo kremo in marelico  (1,3,7, 
lahko sledi 6,8-a,b,c,11), mleko (7), jabolko 
 

Zelenjavna juha z zakuho (1,3,9),  pečen gratiniran file 
čopovca (3,4,7), pire krompir (7), zelena solata (12), 
sladoled (7, lahko v sledeh 8-b,c,6) 

Kraljeva štručka fit (1,6,11, lahko 
vsebuje 3,7,8-a,b,c), sok, sladoled (7, 
lahko v sledeh 8-b,c,6) 

 

Jedilnik 23. – 27. maj 2022 vrtec CVEN 
 

 

Dober tek! 

1 žita, ki vsebujejo gluten; 1a-pšenica, 1b-rž, 1c-ječmen, 1d-oves, 1e-pira, 1f-kamut, 
8 oreški; 8a-oreh, 8b-mandlji, 8c-lešniki 

 

Ravnatelj 
Branko Meznarič 

 

V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil za pripravo jedi, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. 
Jedilnik sestavile: Renata Bajzek, Darja Makoter, Mateja Belcl in Darja Pavliček 
 

*lokalno pridelano živilo 
**ekološko živilo 
 

 ( ) Pri vsaki jedi so v oklepaju številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost.  

Tabela alergenov se nahaja na oglasni deski pri jedilniku. 

 
 

 

 

 

 


