
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 MALICA KOSILO DRUGA MALICA 
Pon.  
30. maj 
  

Kakav (6,7), orehov zavitek (1,3,6,7,8-a,b, 
lahko sledi 11), jabolko/breskev 
 

 Brokoli kremna juha (7) z jušnimi kroglicami (1,3,7), pečene 
piščančje krače, mlinci (1,3), zelena krhka solata (12) 
 

Obloženi kruhek (1-a,b, lahko vsebuje 
sledi 3,6,7,11), sir (7), šunka, sok 

Torek,  
31. maj 
 

Pirin kruh (1-a,b,7, lahko v sledeh: 3,6,8,11), 
piščančje prsi v ovitku, sir (7), paprika, čaj z 
limono   

Segedin s kislim zeljem in mesom (1,9), domači kmečki rženi 
kruh (1-a,b, v sledeh: 3,6,7,11), domači sadni narastek z 
višnjami (1,3,6,7, v sledeh:8,11), sok 

Pirin kruh (1-a,b,7, lahko v sledeh: 
3,6,8,11), kremno maslo (7), med, 
limonada 

Sreda,  
1.  junij 
 

Mleko (7), palačinke s čokoladno-lešnikovim 
nadevom  (1,3,7,8-c, lahko vsebuje 6,8-a,b, 
11), jabolko/jagode 

Kokošja juha z zvezdicami  (1,3,9), piščančji file v vrtnarski 
omaki (1,9), domači svaljki  1,3,12, lahko 6,8,11), zelena 
solata s fižolom (12) 

Štručka s šunko in sirom (1,6,7 v sledeh: 
3,8,11), čaj, sadje   

Četrtek,  
2.  junij 
 

Hot dog štručka (1-a,6,7, lahko 3,11) s 
hrenovko, kečap, limonada  z meto 

Goveji golaž** (1,9), polenta v  kocki (3), zelena solata s 
paradižnikom (12), lučka Tom-čoko  (6,7,8-c lahko v sledeh 
1,5,8-a,b) 

Špirala s semeni (1,3,6,7,11), čaj 

Petek,  
3.  junij 
 

Krepko-BIO sadni jogurt** (7),  makovka 
pletena (1,6 v sledeh: 3,4,7,8,11), jabolko 

Kostna juha z zelenjavo in ribano kašico (1,3,9), paniran ribji 
file osliča (1,3,4), krompirjeva solata s porom (12) 

Makovka pletena (1,6 v sledeh: 
3,4,7,8,11), sok/limonada 
 

 

Jedilnik 30. maj – 3. junij 2022 vrtec 
 

 

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. 

 
 

 

 

 

 


