
 

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 3. 10. 2022 

zajtrk pirin zdrob, sadni čaj, Martinov kruh, kisla smetana in med 

malica sadje 

kosilo korenčkova juha, dušena govedina z rumeno kolerabo, kruhov cmok, zelena solata 

malica žitna rezina 

 
 

TOREK 4. 10. 2022 

zajtrk ajdov močnik, mleko, jelenov kruh, drobnjakov namaz 

malica sadje 

kosilo cvetačna juha, mleta pečenka, pire krompir, kitajsko zelje v solati 

malica crispy kruhki, sadje 

 
 

SREDA 5. 10. 2022 

zajtrk polenta, zeliščni čaj, kruh z ovsenimi kosmiči, jajčni namaz 

malica sadje 

kosilo porova juha, polnozrnati špageti s tuno, endivija s krompirjem 

malica sadna skuta 

 
 

ČETRTEK 6. 10. 2022 

zajtrk kosmiči z mlekom 

malica sadje 

kosilo lečina juha, puran v omaki hokaido buče, kus kus, zelena solata 

malica bio žepek z lanom 

 
 

PETEK 7. 10. 2022 

zajtrk riževi kosmiči, sadni čaj, pletena štručka  

malica sadje 

kosilo šara, sirovi štruklji, 100% sadni sok 

malica žemlja 
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PONEDELJEK 10. 10. 2022 

zajtrk kus kus, zeliščni čaj, Jelenov hlebec, parmezanov namaz 

malica sadje 

kosilo porova juha, goveji golaž, polenta, kitajsko zelje v solati 

malica banana 

 
 

TOREK 11. 10. 2022                                         JEDILNIK ODDELKA ZVEZDICA 

zajtrk mleko, mlinarjev hleb, maslo in med 

malica hruške in banane 

kosilo kremna zelenjavna juha, špageti z oranžno omako in paradižnikom, zelena solata ki 

hrusta 

malica  grisini 

 
 

SREDA 12. 10. 2022 

zajtrk pšenični zdrob, sadni čaj, koruzni kruh, tunin namaz 

malica sadje 

kosilo kolerabična juha, mesno zelenjavna rižota, sok 

malica polnozrnati keksi, sadni jogurt 

 
 

ČETRTEK 13. 10. 2022 

zajtrk pirin zdrob 

malica sadje 

kosilo špinačna juha, čufti v omaki, pire krompir, zelena solata 

malica bio bela bombeta 

 
 

PETEK 14. 10. 2022 

zajtrk mlečni riž, zeliščni čaj, rženi kruh, mesno zelenjavni namaz 

malica sadje 

kosilo telečja obara, kokosovo pecivo, sok 

malica ajdov kruh 
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PONEDELJEK 17. 10. 2022 

zajtrk pšenični kosmiči, sadni čaj, kmečki temni kruh, sezamov namaz 

malica sadje 

kosilo koruzna juha, piščanec v sirovi omaki, ajdova kaša, motovilec v solati 

malica prepečenec, sadje 

 
 

TOREK 18. 10. 2022 

zajtrk močnik, kakav, grofov hleb, zeliščni namaz 

malica sadje 

kosilo zelenjavna juha, telečji trakovi v zelenjavni omaki, njoki, zelena solata 

malica riževi vaflji, sadni jogurt 

 
 

SREDA 19. 10. 2022 

zajtrk pirin zdrob, zeliščni čaj, črn kruh, kuhan pršut 

malica sadje 

kosilo grahova juha, peresniki z mesno omako, kitajsko zelje s koruzo 

malica slanik, sadni jogurt 

 
 

ČETRTEK 20. 10. 2022 

zajtrk mlečni riž 

malica sadje 

kosilo kolerabična juha, pečene piščančje kračke, pire krompir 

malica rogljič 

 
 

PETEK 21. 10. 2022 

zajtrk prosena kaša, sadni čaj, Jelenov kruh, topljeni sir 

malica sadje 

kosilo krompirjeva juha s telečjo hrenovko, kakavove kocke 

malica bio ovsena bombeta 
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PONEDELJEK 24. 10. 2022 

zajtrk riževi kosmiči, zeliščni čaj, šolski temni kruh, lososov namaz 

malica sadje 

kosilo čičerikina juha, puran v zelenjavi omaki, štruklji z drobtinami, zelena solata 

malica kornspitz štručka 

 
 

TOREK 25. 10. 2022 

zajtrk pšenični zdrob, mleko, bio pirin kruh, medeno maslo 

malica sadje 

kosilo bograč, rojstnodnevno pecivo, sadni sok 

malica sadje 

 
 

SREDA 26. 10. 2022 

zajtrk koruzni kosmiči, sadni čaj, bela štruca, čičerikin namaz 

malica sadje 

kosilo korenčkova juha, mesno zelenjavna lazanja, paradižnikova solata 

malica koruzni vaflji, jogurt 

 
 

ČETRTEK 27. 10. 2022 

zajtrk mlečni močnik 

malica sadje 

kosilo cvetačna juha, široki rezanci s piščancem in zelenjavo, kitajsko zelje 

malica bio ovsena bombeta 

 
 

PETEK 28. 10. 2022 

zajtrk kus kus, zeliščni čaj, sirova štručka  

malica sadje 

kosilo jota iz kisle repe, čokoladni kolač s svežim sirom, sadni sok 

malica kajzarica 

 

 
 

 
 

 


