
 

Opomba: Juha je na voljo otrokom v 1.starostnem obdobju. 
 
 
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali 
preobčutljivost (Uredba EU št.1169/2011 o zagotavljanju informacijo živilih potrošnikom, Uradni list. RS št. 6/2014). V 
skladu s svojimi zmožnostmi pripravljamo dietne obroke za otroke na osnovi zdravniškega potrdila. 

J E D I L N I K 
 
 

PONEDELJEK 2. 5. 2022                                                                        PRAZNIK DELA 

 
 
 
 

TOREK 3. 5. 2022 

zajtrk mleko, kmečki temni kruh, medeno maslo 

malica sadje 

kosilo kolerabična juha, goveji zrezki, krompirjevi štruklji, mešana solata   

malica polnozrnati keksi, sadje 

 
 

SREDA 4. 5. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, Martinov beli kruh, pehtranov namaz 

malica sadje 

kosilo špargljeva juha, puran v smetanovi omaki, pire krompir, paradižnikova solata 

malica crispy, sadni sok 

 
 

ČETRTEK 5. 5. 2022 

zajtrk mlečni močnik 

malica sadje 

kosilo koruzna juha, testenine treh žit v omaki, mlado zelje 

malica slanik 

 
 

PETEK 6. 5. 2022 

zajtrk sadni čaj, rogljiček 

malica sadje 

kosilo kolerabična mineštra, jabolčni zavitek 

malica črna žemlja 
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PONEDELJEK 9. 5. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, kruh z ovsenimi kosmiči, kisla smetana in marmelada 

malica sadje 

kosilo grahova juha, goveji golaž, polenta, zelena solata 

malica grisini, sadje 

 
 

TOREK 10. 5. 2022 

zajtrk bela kava, Jernejev hlebec, namaz z bučnimi semeni 

malica sadje 

kosilo minjonska juha, mesno zelenjavna rižota, paradižnikova solata 

malica žitna rezina 

 
 

SREDA 11. 5. 2022 

zajtrk sadni čaj, šolski temni kruh, drobnjakov namaz 

malica sadje 

kosilo juha iz zelene, lazanja, zelena solata 

malica sadni desert 

 
 

ČETRTEK 12. 5. 2022 

zajtrk prosena kaša 

malica Sadje 

kosilo korenčkova juha, čebulna govedina, pečen krompir, kumare v solati 

malica žemlja 

 
 

PETEK 13. 5. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, Mojčin kruh, lososov namaz 

malica sadje 

kosilo pašta fižol, rižev narastek 

malica ovsena rožica 
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PONEDELJEK 16. 5. 2022 

zajtrk sadni čaj, stoletni kruh, topljeni sir 

malica sadje 

kosilo cvetačna juha, piščanec v grahovi omaki, bulgur, zelena solata 

malica bio sadni mafin 

 
 

TOREK 17. 5. 2022 

zajtrk kakav, bela štruca, tunin namaz 

malica sadje 

kosilo zelenjavna juha, telečji paprikaš, kruhova rolada, paradižnikova solata 

malica grisini, sadni jogurt 

 
 

SREDA 18. 5. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, koruzni kruh, jajčni namaz 

malica sadje 

kosilo lečina juha, zelenjavni polpet, pire krompir, zelena solata 

malica kekčevo pecivo 

 
 

ČETRTEK 19. 5. 2022 

zajtrk koruzni kosmiči, mleko 

malica sadje 

kosilo porova juha, široki rezanci s kuhanim pršutom,  mlado zelje v solati 

malica makova štručka 

 
 

PETEK 20. 5. 2022 

zajtrk sadni čaj, bio pirin kruh, rezina puranjih prsi 

malica sadje 

kosilo bograč, korenčkovo pecivo 

malica bio korenčkova štručka 
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PONEDELJEK 23. 5. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, polbela štruca, čičerikin namaz 

malica sadje 

kosilo brokolijeva juha, pečen piščančji file, pire krompir, paradižnikova solata 

malica mlečna rezina 

 
 

TOREK 24. 5. 2022 

zajtrk mleko, rženi kruh, kisla smetana in med 

malica sadje 

kosilo čičerikina juha, rižota z beluši, zelena solata 

malica riževi vaflji, sok 

 
 

SREDA 25. 5. 2022 

zajtrk sadni čaj, črn kruh, korenčkov namaz 

malica sadje 

kosilo prežganka, mesno zelenjavna loparnica, zelena solata 

malica evro štručka 

 
 

ČETRTEK 26. 5. 2022 

zajtrk polenta na mleku 

malica sadje 

kosilo ohrovtova juha, testenine v omaki , kumare v solati 

malica bombeta 

 
 

PETEK 27. 5. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, bio kamutov kruh, pletena štručka 

malica sadje 

kosilo ričet, pudingovo pecivo 

malica ajdov kruh z orehi 
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PONEDELJEK 30. 5. 2022 

zajtrk sadni čaj, Martinov kruh, skutina pena 

malica Sadje 

kosilo špinačna juha, telečji ragu, polenta, zelena solata 

malica ajdovi keksi, sadje 

 
 

TOREK 31. 5. 2022 

zajtrk mleko, šolska bela štruca, maslo in marmelada 

malica sadje 

kosilo peteršiljeva juha, piščančji paprikaš, špinačni štruklji, mlado zelje v solati 

malica prepečenec, sadje 

 
 

SREDA 1. 6. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, Mojčin kruh, rezina sira 

malica sadje 

kosilo grahova juha,  tortelini s špargljevo kremo, zelena solata 

malica koruzni vaflji, sadni kefir 

 
 

ČETRTEK 2. 6. 2022 

zajtrk mlečni riž 

malica sadje 

kosilo paradižnikova juha, čufti v omaki, pire krompir, sok 

malica polnozrnati vandrovec 

 
 

PETEK 3. 6. 2022 

zajtrk sadni čaj, sirova štručka 

malica sadje 

kosilo boranja, višnjevo pecivo 

malica kajzarica 
 


