
 

Vrtec Antona Medveda Kamnik 
Novi trg 26b, 1241 Kamnik 
telefon 01 830 33 30 
telefaks 01 839 13 27 
e-pošta: info@vrtec-kamnik.si / e-naslov: www.vrtec-kamnik.si 

 

 
 

JEDILNIK ZA OTROKE I. STAROSTNEGA OBDOBJA  
 
 
I. jaslični oddelek 1-2 leti 
II. jaslični oddelek 2-3 leta 

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

Ponedeljek 
25. 1. 21 

I. *pirin zdrob na mleku 
II. kruh s semeni, lososov sirni namaz, 
zelenjavni krožnik, sadni čaj 

sadna kaša / 
sadni krožnik pečen piščančji zrezek, matevž, dušeno kislo zelje buhtelj, čaj 

Torek  
26. 1. 21 prosena kaša na mleku, kakavovo posip 

sadna kaša / 
sadni krožnik 

zelenjavna kremna juha, testenine, paradižnikova omaka 
s tuno, jabolčni sok 

mleko, grisini 

Sreda 
27. 1. 21 

I. mlečni močnik 
II. ovseni kruh, jajčni namaz, zelenjavni 
krožnik, bezgov čaj 

sadna kaša / 
sadni krožnik 

korenčkova juha, rižota s piščancem in zelenjavo, zelena 
solata 

štručka temna s 
sezamom, rezine jabolk 

Četrtek 
28.1. 21  

I. rahli ovseni kosmiči na mleku 
II. domači črni kruh iz krušne peči, 
piščančje prsi v ovitku, zelenjavni 
krožnik, lipov čaj 

sadna kaša / 
sadni krožnik 

zelenjavna enolončnica s čičeriko in žličniki, domači črni 
kruh iz krušne peči, orehovi štruklji na maslu in drobtinicah 

grški jogurt naravni, 
hrustljavi kruhki iz 5-žit  

Petek  
29. 1. 21 

I. mlečni riž 
II. polnozrnati kruh, maslo, 
marmelada/med, mleko 

sadna kaša / 
sadni krožnik 

bučna kremna juha, dušen telečji zrezek v naravni omaki, 
kruhov cmok, pesa v solati 

mlečna štručka, jabolko 

*Pridružujemo si pravico, da v primeru nepredvidljivih dogodkov spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. Hvala za razumevanje! 

* Sadno-zelenjavni krožnik sestavlja sezonsko sveže sadje in zelenjava, ki jih lahko uživamo surove:  
 kislo zelje, kisla repa, rumena koleraba, korenje, zelena solata, sveže zelje, kitajsko zelje, radič 
 jabolka, kaki, kaki vanilijev, kivi, hruške, mandarine, klementine, klemenvile, mandore, mineole, pomaranče, rdeče pomaranče, granatno jabolko, banane, ananas 

*v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo.  
Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil. 
 


