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JEDILNIK ZA OTROKE II. STAROSTNEGA OBDOBJA  
 

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

Ponedeljek 
5. 7. 21 

pletenka z makom, *kisla smetana, 
*paradižnik, sadni čaj 

sadni krožnik polnjene paprike v omaki, pire krompir, zelena solata   *buhtelj, mleko  

Torek  
6. 7. 21 

*prosena kaša na nehomogeniziranem 
mleku iz integrirane pridelave, dušena 
jabolka s cimetom    

sadni krožnik 
paradižnikova juha, piščančja nabodala, dušen *bulgur z 
zelenjavo, prleške murke 

domači črni kruh iz 
krušne peči, zeliščni 
namaz, narezane kumare 

Sreda 
7. 7. 21 

ovseni kruh, tunin namaz, zelenjavni 
krožnik, bezgov čaj 

sadni krožnik 
zelenjavna rižota, riban parmezan, sveže zelje v solati, 
sladoled vanilija in jagoda 

slana skutna blazinica, 
češnjev paradižnik 

Četrtek 
8. 7. 21  

domači črni kruh iz krušne peči, domači 
čokoladni namaz z lešniki, *mleko 

sadni krožnik 
goveja juha z zakuho, kuhana govedina v naravni omaki, 
skutini štruklji, paradižnik in kumare v solati 

*pecivo iz khorosan 
moke, marelica 

Petek  
9. 7. 21 

polnozrnati kruh, jajčna jed, zelenjavni 
krožnik, otroški čaj 

sadni krožnik 
zelenjavna kremna juha, pizza s puranjo šunko in sirom, 
domači jabolčni sok  

grški jogurt, hrustljavi 
kruhki 5-žit  

Ponedeljek 
12. 7. 21 

črni kruh z manjšo vsebnostjo soli, 
namaz s praženimi bučnimi semeni, 
*paradižnik, sadni čaj 

sadni krožnik 
telečji zrezek v zelenjavni omaki, zapečena polenta, sveže 
zelje v solati 

sadna skuta brez barvil, 
rženi kruh 

Torek  
13. 7. 21 

kruh s semeni, *maslo, marelični džem, 
bezgov čaj 

sadni krožnik 
kremna juha iz bučk, pečen sir za žar, zelenjavna rižota, 
zelena solata s češnjevim paradižnikom 

*blazinica z makom, 
ringlo 

Sreda 
14. 7. 21 

mlečni močnik na nehomogeniziranem 
mleku iz integrirane pridelave, kakavov 
posip 

sadni krožnik piščančja hrenovka, pire krompir, kremna špinača 
ovseni kruh, kisla 
smetana, češnjev 
paradižnik 

Četrtek 
15. 7. 21  

ajdov kruh z orehi, sirova plošča (sir 
gauda, dimljeni sir, zelenjavni krožnik), 
lipov čaj 

sadni krožnik 
zelenjavna enolončnica s piščančjim mesom in čičeriko, 
črni kruh, banana split (1/2 banane, sladoled, smetana, 
čokoladni preliv) 

masleno pecivo iz krušne 
peči, rezine nektarin 

Petek  
16. 7. 21 rogljič s kaljenimi semeni, domači jogurt sadni krožnik 

pečen file lososa, testenine 3-žita v paradižnikovi omaki z 
baziliko, sestavljena solata (zelena solata, motovilec in 
avokado) 

*pirina blazinica s sirom, 
limonada iz limon, 
pomaranč in grenivk 

*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:  
 zelena solata, paradižnik, kumare, sveže zelje, korenje, paprika 
 maline, borovnice, melona, lubenica, marelice, breskve, nektarine, fige, jabolka, kivi, hruške, 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. 
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JEDILNIK ZA OTROKE II. STAROSTNEGA OBDOBJA  

 
DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

Ponedeljek 
19. 7. 21 

mlečni riž na nehomogeniziranem mleku 
iz integrirane pridelave, kakavov posip 

sadni krožnik 
kremna juha iz belega fižola in koromača, pečene 
piščančje krače, tople kumare s krompirjem 

štručka s koprivo in 
semeni, rezine nektarin 

Torek  
20. 7. 21 

pecivo z ovsenimi kosmiči, piščančje 
prsi v ovitku, list *zelene solate, otroški 
čaj 

sadni krožnik 
porova kremna juha, tortelini s špinačnim nadevom v 
smetanovi omaki, zelena solata s češnjevim paradižnikom 

*blazinica s kakavom, 
marelica 

Sreda 
21. 7. 21 ovseni kruh, skutina pena, sadni čaj sadni krožnik 

chili con carne (enolončnica z mletim govejim mesom, papriko, 
paradižnikom in fižolom), dušen basmati riž, *zelena solata 

sirova štručka, jabolko 

Četrtek 
22. 7. 21  

sirov polžek, *navadni jogurt sadni krožnik 
paniran file novozelandskega repaka, kuhan krompir, 
dušena blitva s smetano 

domači jabolčni sok, 
mlečna štručka  

Petek  
23. 7. 21 

kruh s semeni, jajčni namaz, zelenjavni 
krožnik, planinski čaj 

sadni krožnik tuhinjska fila, grška solata, sladoled vanilija in čokolada 
probiotični jogurt, 
hrustljavi kruhki 5-žit  

Ponedeljek 
26. 7. 21 

ovseni kruh, lososov sirni namaz, 
zelenjavni krožnik, sadni čaj 

sadni krožnik 
cvetačna kremna juha, pečena piščančja bedra b.k.k 
marinirana v medu in limoni, testeninska solata z 
zelenjavo (pisane testenine) 

*sadni jogurt, črni kruh z 
manjšo vsebnostjo soli 

Torek  
27. 7. 21 

polnozrnati kruh, piščančja pašteta, 
*paradižnik, otroški čaj 

sadni krožnik 
zelenjavni ričet, črni kruh, topli slivov zavitek z vanilijevim 
sladoledom 

sirova štručka iz krušne 
peči, rezine jabolk  

Sreda 
28. 7. 21 

kruh s semeni, čičerikin namaz, rezine 
trdo kuhanih jajc, zelenjavni krožnik, 
planinski čaj 

sadni krožnik 
kremna juha iz bučk, svaljki s skuto, omaka po bolonjsko 
z *govejim mesom, sveže zelje v solati 

banana, grisini s 
sezamom 

Četrtek 
29. 7. 21  

zrnati francoski rogljič brez nadeva, 
domači sadni jogurt jagoda  

sadni krožnik 
pečen file kovača, tržaška omaka, pražen krompir, zelena 
solata z motovilcem 

makova štručka, breskev 

Petek  
30. 7. 21 

domači čokolešnik (*pirin zdrob, ovseni 
kosmiči, nesladkan kakav v prahu, mleti 
lešniki) na nehomogeniziranem mleku iz 
integrirane pridelave 

sadni krožnik 
perutninska juha z rezanci, rižota s puranjim mesom in z 
zelenjavo, grška solata 

štručka temna s 
sezamom, rezine 
nektarin 

*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:  
 zelena solata, paradižnik, kumare, sveže zelje, korenje, paprika 
 maline, borovnice, melona, lubenica, marelice, breskve, nektarine, fige, jabolka, kivi, hruške, 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. 


