
, 

       
 

 ponedeljek 

25. 2. 2019 

torek 

26. 2. 2019 

sreda 

27. 2. 2019 

četrtek 

28. 2. 2019 

petek 

1. 3. 2019 

zajtrk polbeli  kruh, klobasni 

namaz, riban 

korenček, sadni čaj 

 

polnozrnat kruh, kisla 

smetana, borovničev 

džem, žitna kava  

 

 

črna žemljica, mini 

hrenovke, 

gorčica/majoneza,  

čaj z limono 

mlečna prosena kaša  
s suhimi slivami 

 

francoski rogljiček, 

kakav 

kosilo kokošja juha z rezanci, 

puranji trakci v omaki, 

mlinci (Ptujske 

pekarne), zeljna solata 

goveja juha, pečen 

piščanec, ajdova kaša z 

rižem, paradižnikom in 

papriko, zelena solata z 

radičem 

 

 

kokošja juha juha, kislo 

zelje, pečenica, krompir 

v kosih 

 

minjon juha, dunajski 

zrezek, rizi-bizi, zelena 

solata z lečo 

juha z zakuho, 

pečen file postrvi 

po tržaško, 

krompirjeva solata 

popoldanska 

malica 

 

sadni krožnik, grisini 

jabolčni zavitek, 

nesladkani čaj 

 

 

sadna skuta 

marmeladni krof, 

otroški čaj z limono 
ajdova štručka, 

sadni pinjenec. 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku. Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

*v jedeh, označenimi z zvezdico(*), je uporabljeno ekološko živilo 

Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 



 

 

        
 

 

 ponedeljek 

4. 3. 2019 

torek 

5. 3. 2019 

sreda 

6. 3. 2019 

četrtek 

7. 3. 2019 

petek 

8. 3. 2019 

zajtrk biga, kakav, jabolko coctail hrenovka, 

kruh, paprika 

 

mlečna gris iz 

domačega mleka, 

cimetov posip, orehi 

 

prežganka, 

polnozrnati 

prepečenec, suhe 

marelice 

rženi kruh, kuhana 

jajčka, rezina 

piščančje šunke, 

kumarica, čaj 

 

kosilo (kokošja juha z 

rezanci) v, paprikaš, 

polenta, zeljna solata 

s krompirjem 

 goveja  juha z 

zvezdicami, testenine 

z mesom, pesa v solati 

 

PUST 

 

zelenjavna juha, 

marelični cmok, 

kompot 

kisla repa, matevž, 

pečenica, kruh 

 

porova juha, 

testeninski narastek 

s smetano in sirom, 

zelena solata z lečo 

popoldanska 

malica 

čaj, * domači kruh 

iz krušne peči, 

mortadela 

 

krof, čokoladno mleko domač sadni jogurt, 

polnozrnati grisini 

ajdova štručka, sadni 

pinjevec 

skutna blazinica, 

*domače mleko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku. Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

*v jedeh, označenimi z zvezdico(*), je uporabljeno ekološko živilo 

Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ponedeljek 

11. 3. 2019 

torek 

12. 3. 2019 

sreda 

13. 3. 2019 

četrtek 

14. 3. 2019 

petek 

15. 3. 2019 

zajtrk koruzni kosmiči, 

mleko, suhe marelice  

*domač kruh, 

maslo, mleko, 

jabolko 

zeliščna štručka, čaj, 

banana 

carski praženec, bela 

kava  
mlečni močnik iz 

domačega mleka, 
cimetov posip, suhe 

slive 

kosilo korenčkova juha, 

pečena svinjska 

ribica, mlinci, sladko 

dušeno zelje 

(goveja juha z 

zdrobovimi 

žličniki)v, špinača, 

pire krompir, 

hrenovka 

 

piščančji paprikaš, 

kruhov cmok, radič v 

solati 

minjon juha, špageti 

bolognese, zelena 

solata s koruzo 

brokolijeva juha, 

rižota s piščančjim 

mesom in zelenjavo, 

mešana solata 

popoldanska malica pehtranova potička, 

čaj 

temna žemljica, Poli 

salama, čaj 

 

mini bige s posipom, 

sadni jogurt 

rženi kruh, rezina 

trdega sira, redkvica 

ovseni piškoti, 

pinjenec, med 

 

 

 

 

 

 
Otroci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku. Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

*v jedeh, označenimi z zvezdico(*), je uporabljeno ekološko živilo 

Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ponedeljek 

18. 3. 2019 

torek 

19. 3. 2019 

sreda 

20. 3. 2019 

četrtek 

21. 3. 2019 

petek 

22. 3. 2019 

zajtrk makova, kakav, suhe 

fige 

kruh, maslo, slivov 

džem, sadni čaj 

mlečni gris iz pire, 

čokoladni/cimetov 

posip, orehi 

mešani kruh, piščančja 

šunka, alpski sir, 

bezgov čaj 

 

koruzni žganci, 

mleko, ocvirki 

kosilo *golaž iz eko mesa, 

polenta, zelena solata 

kokošja juha, pečen 

piščanec, pražen 

krompir, kitajsko 

zelje 

goveja juha z 

zvezdicami, goveji 

trakci v zelenjavni 

omaki, skutni štruklji, 

endivija. 

 

segedin golaž, krompir 

v kosih,  puding 

Vindija- vanilija 

minjon juha, ocvrt 

piščančji zrezek, 

solata iz fižola, 

paprike in 

paradižnika 

popoldanska malica makova, kakav jabolčni zavitek, čaj polnozrnati rogljiček, 

kompot 

 

rženi kruh, rezina sira, 

jabolko, čaj 

100% naravni sok, 

ajdov kruh z orehi 

 

 

 

 

 

 
Otroci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku. Zavod si pridržuje pravic do spremembe jedilnika. 

*v jedeh, označenimi z zvezdico(*), je uporabljeno ekološko živilo 

Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ponedeljek 

25. 3. 2019 

torek 

26. 3. 2019 

sreda 

27. 3. 2019 

četrtek 

28. 3. 2019 

petek 

29. 3. 2019 

zajtrk 

 

kajzerica, Viki krema, 

bela kava 

črni kruh, krem 

maslo, žitna kava, 

jabolko. 

mešani kruh, piščančja 

šunka, kisla kumarica, 

sadni čaj. 

mlečni riž, 

čokoladni/cimetov 

posip, *jabolčni čips. 

mleko, ovseni 

kosmiči s  suhim 

sadjem, banana 

 

kosilo *jota, rženi kruh, 

rožičevo pecivo 

kokošja juha, 

*lazanja iz eko mesa 

in zelenjave, zelena 

solata 

kokošja juha z zakuho, 

piščančji zrezki v 

porovi omaki, njoki, 

rdeča pesa 

korenčkova juha, 

piščančja nabodalca, 

riž z grahom, solata iz 

stročjega fižola 

špinačna juha, pečen 

file brancina, 

*krompirjeva solata, 

mandarina 

 

popoldanska malica mlečni rozinov kruh, 

sadni čaj 

ajdova štručka, 

zdenka sir, baby 

korenček 

 

koruzi kruh, tuna, 

paprika, bezgov čaj 

kruh, pašteta, kislo 

zelje 

orehov polžek, bela 

kava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otroci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku. Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

*v jedeh, označenimi z zvezdico(*), je uporabljeno ekološko živilo 

Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

  


