
 

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. 3. 2023 

zajtrk sadni čaj, pirin kruh, maslo in med 

malica sadje 

kosilo cvetačna juha, špageti v omaki, zelena solata 

malica krispi, sadje 

 
 

TOREK 7. 3. 2023 

zajtrk mleko, mlinarjev kruh, pehtranov namaz 

malica sadje 

kosilo grahova juha, piščančji zrezki v zelenjavni omaki, krompirjevi svaljki, solata 

malica žitna rezina, sadje 

 
 

SREDA 8. 3. 2023 

zajtrk zeliščni čaj, graham kruh, korenčkov namaz 

malica sadje 

kosilo ohrovtova juha, čebulna govedina, pire krompir, kitajsko zelje v solati 

malica prepečenec, sadni jogurt 

 
 

ČETRTEK 9. 3. 2023 

zajtrk prosena kaša na mleku 

malica sadje 

kosilo porova juha, lazanja, zelena solata 

malica žemlja, sadje 

 
 

PETEK 10. 3. 2023 

zajtrk sadni čaj, sirova štručka 

malica sadje 

kosilo špinačna enolončnica s čičeriko, porom in krompirjem, jabolčni zavitek 

malica ržen kruh, sadje 
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PONEDELJEK 13. 3. 2023 

zajtrk zeliščni čaj, ovseni kruh, kisla smetana in marmelada 

malica sadje 

kosilo kolerabična juha, goveji golaž, polenta, ledenka 

malica polnozrnati keksi, sadje 

 
 

TOREK 14. 3. 2023 

zajtrk bela kava, ajdov kruh, lososov namaz 

malica sadje 

kosilo bučkina juha, peresniki s piščancem in zelenjavo, zelena solata 

malica kornspitz, sadje 

 
 

SREDA 15. 3. 2023 

zajtrk sadni čaj, kmečki temni kruh, skutin namaz s sadjem 

malica sadje 

kosilo brokolijeva juha, musaka, motovilec 

malica koruzni vaflji, kefir jagoda 

 
 

ČETRTEK 16. 3. 2023 

zajtrk mleko, koruzni kosmiči 

malica sadje 

kosilo lečina juha, polpet, pire krompir, mešana solata 

malica kajzarica, sadje 

 
 

PETEK 17. 3. 2023 

zajtrk zeliščni čaj, mlinarjev kruh, parmezanov namaz 

malica sadje 

kosilo enolončnica s piro zelenjavo in belim fižolom, bananino pecivo 

malica ovsena rožica, sadje 
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PONEDELJEK 20. 3. 2023 

zajtrk sadni čaj, kamutov kruh, tunin namaz 

malica sadje 

kosilo koruzna juha, mesno zelenjavna ričota, radič 

malica korenčkovo pecivo, sadni sok 

 
 

TOREK 21. 3. 2023 

zajtrk mleko, kruh z ovsenimi kosmiči, mesno zelenjavni namaz 

malica sadje 

kosilo paradižnikova juha, dušena govedina, kruhov cmok, zelje v solati 

malica mlečna rezina, sadje 

 
 

SREDA 22. 3. 2023 

zajtrk zeliščni čaj, koruzni kruh, drobnjakov namaz 

malica sadje 

kosilo čičerikina juha, peresniki z lososom, zelena solata 

malica riževi vaflji, sadni jogurt 

 
 

ČETRTEK 23. 3. 2023 

zajtrk pirin zdrob 

malica sadje 

kosilo špargljeva juha, pečene piščančje kračke, pire krompir, dušena zelenjava 

malica beli kifeljc, sadje 

 
 

PETEK 24. 3. 2023                                                        Jedilnik skupine Lunica 

zajtrk zeliščni čaj, jelenov kruh, salama in sir, kisle kumarice 

malica sadje 

kosilo krompirjev golaž, palačinke z namazom 

malica mafin, jagode 
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PONEDELJEK 27. 3. 2023                                                       Jedilnik skupine Sonček 

zajtrk zeliščni čaj, polnozrnat kruh, hrenovke 

malica sadje 

kosilo bučna juha, polnozrnati špageti s tuno v paradižnikovi omaki, zelena solata s koruzo 

malica vanili puding, grisini 

 
 

TOREK 28. 3. 2023 

zajtrk bela kava, zlati hlebec, sardelin namaz 

malica sadje 

kosilo peteršiljeva juha, mesno zelenjavna pita, sadni sok 

malica koruzno pecivo, sadje 

 
 

SREDA 29. 3. 2023 

zajtrk kakav, mlinarjev hleb, sezamov namaz 

malica melone 

kosilo zelenjavna juha, piščančji file v omaki, pečen krompir, berivka 

malica slanik, krepki suhec jagoda vanilija 

 
 

ČETRTEK 30. 3. 2023 

zajtrk mlečni močnik 

malica sadje 

kosilo grahova juha, tortelini v čemaževi omaki, zelena solata 

malica črna žemlja, sadje 

 
 

PETEK 31. 3. 2023  

zajtrk sadni čaj, rženi kruh, čemažev namaz 

malica sadje 

kosilo zelenjavna enolončnica z riževimi rezanci, skutine ledene kocke 

malica pirina bombeta sadje 

 

 
 

 
 

 
 


