
 

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 6. 6. 2022 

zajtrk sadni čaj, bela štruca, parmezanov namaz 

malica sadje 

kosilo haše omaka, kus kus, mlado zelje v solati 

malica grisini 

 
 

TOREK 7. 6. 2022 

zajtrk mleko, kmečki temni kruh, tunin namaz 

malica sadje 

kosilo telečja pečenka, pire krompir, dušena zelenjava 

malica žitna rezina 

 
 

SREDA 8. 6. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, martinov beli kruh, topljeni sir 

malica sadje 

kosilo govedina v omaki, kruhov cmok, zelena solata 

malica banana 

 
 

ČETRTEK 9. 6. 2022 

zajtrk pšenični zdrob 

malica sadje 

kosilo testenine s puranjim mesom in zelenjavo, zelena solata 

malica makova štručka 

 
 

PETEK 10. 6. 2022 

zajtrk sadni čaj, ovsen kruh, maslo in med 

malica sadje 

kosilo telečja obara z ajdovimi žličniki, višnjevo pecivo 

malica črn kruh 
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PONEDELJEK 13. 6. 2022 

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

malica sadje 

kosilo špageti s tuno, riban sir, zelena solata 

malica koruzni vaflji, mleko 

 
 

TOREK 14. 6. 2022 

zajtrk bela kava, jernejev hlebec, tamar 

malica sadje 

kosilo rižota z mesom in zelenjavo, paradižnikova solata  

malica bio borovničev mufin 

 
 

SREDA 15. 6. 2022 

zajtrk sadni čaj, šolski temni kruh, jajčni namaz 

malica sadje 

kosilo pečen file ribe, polenta, mešana solata 

malica prepečenec, sadni sok 

 
 

ČETRTEK 16. 6. 2022 

zajtrk koruzni kosmiči na mleku 

malica sadje 

kosilo piščančji zrezki v naravni omaki, pečen krompir, kumare v solati 

malica polnozrnati toast 

 
 

PETEK 17. 6. 2022 

zajtrk sadni čaj, pletenica s sezamom 

malica sladoled 

kosilo piknik 

malica banana 
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PONEDELJEK 20. 6. 2022 

zajtrk sadni čaj, stoletni kruh, skutina pena 

malica sadje 

kosilo zelenjavni zrezki, pire krompir, zelena solata 

malica polnozrnati keksi, sadje  

 

 

TOREK 21. 6. 2022 

zajtrk kakav, bela štruca, sardelin namaz 

malica sadje 

kosilo makaronovo meso, paradižnikova solata 

malica grški jogurt s sadjem 

 
 

SREDA 22. 6. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, koruzni kruh, namaz z papriko 

malica sadje 

kosilo piščanec v sirovi omaki, ajdova kaša, kumare v solati 

malica krispi kruhki, sadni sok 

 
 

ČETRTEK 23. 6. 2022 

zajtrk hrustljavi kosmiči, sadni jogurt 

malica sadje 

kosilo goveji trakovi v zelenjavni omaki, dušen riž, zelena solata 

malica stoletni kruh 

 
 

PETEK 24. 6. 2022 

zajtrk sadni čaj, črni kruh, pehtranov namaz 

malica                     sadje 

kosilo zelenjavna mineštra, sadni cmok, naravna limonada 

malica žemlja s pšeničnim drobljencem 
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PONEDELJEK 27. 6. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, pirin kruh, medeno maslo 

malica sadje 

kosilo peresniki v omaki, riban sir, zelena solata 

malica rogljič 

 
 

TOREK 28. 6. 2022 

zajtrk mleko, rženi kruh, mesno zelenjavni namaz 

malica sadje 

kosilo goveji zrezki v omaki, pečen krompir, paradižnikova solata 

malica sadni smuti 

 
 

SREDA 29. 6. 2022 

zajtrk sadni čaj, črn kruh, drobnjakov namaz 

malica sadje 

kosilo rižota z zelenjavo in piščančjim mesom, mešana solata 

malica buhtelj 

 
 

ČETRTEK 30. 6. 2022   

zajtrk mlečni močnik 

malica sadje 

kosilo musaka, mešana solata 

malica rženi kruh 

 
 

PETEK 1. 7. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, sirova štručka 

malica sadje 

kosilo krompirjeva juha s hrenovko, poletna sladica 

malica kajzerica 
 

 

 
 


