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     JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 

 
        OBROK                       

 

DAN IN 

 DATUM  

ZAJTRK KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

6. 9. 2021 

Otroški čaj, 

prekmurski kruh L, 

sir (Jošt), 

sveže kumare 

Juha iz korenovk, 

makaronovo meso 

(BIO polžki), 

kitajsko zelje 

Sadni krožnik 
(nektarina, jabolko) 

Torek 

7. 9. 2021 

Mlečna BIO ajdova 

kaša s kakavovim 

posipom, 

marelice 

Špinačna juha, 

naravni puranji 

zrezek,  

pečen mladi krompir, 

kumarična solata s 

koruzo 

Soboški kruh L, 

maslo, list solate 

Sreda 

8. 9. 2021 

Kakav, 

domači delani kruh L, 

BIO zelenjavna 

pašteta, 

mlada čebula 

Ohrovtova 

enolončnica  s 

svinjskim mesom, 

Graham kruh L, 

ananas 

Masleni keks, 

lubenica 

Četrtek 

9. 9. 2021 

Sadni čaj,  

umešana jajčka, 

Gustav (ovseni) L, 

češnjev paradižnik L 

Paradižnikova juha, 

paniran file škarpene, 

zelenjavna ješprenova 

solata 

Sadni jogurtov  

EGO napitek 

Petek 

10. 9. 2021 

Bela kava, 

koruzni kruh L, 

korenčkov skutni 

namaz, 

kisle kumarice 

Krompirjev golaž z 

bučkami,  

piščančja hrenovka, 

breskev 

Banana 

Zaradi morebitnih težav pri dobavi živil, lahko pride do manjših sprememb na jedilniku.  

 

Obroki lahko vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe št. 1169/2011 (EU). Katalog alergenov, ki se lahko 

nahajajo v posameznih obrokih, se nahaja na spletni strani Vrtca Murska Sobota in na oglasni deski v 

vseh enotah vrtca.  

 

Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada ter sveže sadje. 

Za otroke  stare 1-2 let je hrana prilagojena (narezana) otrokovim potrebam in razvojnim značilnostim.  

 

Oznake: - L  Živilo lokalne pridelave 

     - S  Živilo slovenskega porekla 
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    JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 

 

        OBROK                       
 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

13. 9. 2021 

Mleko,  

koruzni kosmiči, 

hruška 

Brokolijeva juha, 

BIO pirini svedrčki z 

milansko omako, 

kristalka 

Sirova mini štručka L 

Torek 

14. 9. 2021 

Šipkov čaj, 

mala žemlja L, 

šunka v ovitku, 

sveža paprika 

Bujta repa S s 

svinjskim mesom, 

koruzna zlejvanka 

Banana 

Sreda 

15. 9. 2021 

Bela kava, 

marmeladni rogljičekL, 

melona 

Goveji golaž z 

jajčevci, polenta, 

paradižnikova solataL 

Jabolko,  

orehova jedrca in 

rozine 

Četrtek 

16. 9. 2021 

Čaj melisa-meta, 

moravski kruh L, 

ekstra namaz, 

kisle kumarice 

Juha iz Hokaido 

bučeS , 

telečja pečenka, 

jajčni mlinci L, 

ledenka z bučnim 

oljem L 

Navadni jogurt 

 z medom 

Petek 

17. 9. 2021 

Karamelno mleko, 

kruh iz kmečke peči L, 

hamburger namaz, 

mehkolistna solata 

Krepka ribja juha, 

rižev narastek s 

sadnim prelivom 

Rogljički moje 

babice L, 

grozdje 

Zaradi morebitnih težav pri dobavi živil, lahko pride do manjših sprememb na jedilniku.  

 

Obroki lahko vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe št. 1169/2011 (EU). Katalog alergenov, ki se lahko 

nahajajo v posameznih obrokih, se nahaja na spletni strani Vrtca Murska Sobota in na oglasni deski v 

vseh enotah vrtca.  

 

Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada ter sveže sadje. 

Za otroke  stare 1-2 let je hrana prilagojena (narezana) otrokovim potrebam in razvojnim značilnostim.  

 

Oznake: - L  Živilo lokalne pridelave 

     - S  Živilo slovenskega porekla 
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   JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 

 

        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

20. 9. 2021 

Kakav, 

jajčni namaz, 

prekmurski kruh L, 

hruška 

Kunčji paprikaš,  

široki rezanci, 

gentila z lečo 

Domač zeliščni 

polžek, 

100 % pomarančni 

sok z vodo 

Torek 

21. 9. 2021 

Bezgov čaj, 

soboški kruh L, 

liptauer namaz, 

redkvica 

Bistra juha z EKO 

zvezdicami, 

špinačni cmoki v 

sirovi omaki, 

mehkolistna solata  z 

oljčnim oljem 

Banana 

Sreda 

22. 9. 2021 

Mleko, 

kruh moje babice L, 

dvobarvni namaz, 

grozdje 

Zelenjavna juha, 

pečeno piščančje 

bedro, 

rizi bizi, 

BIO rdeča pesa 

Ananas 

Četrtek 

23. 9. 2021 

Breskov čaj, 

Graham kruh L, 

tunin namaz,  

paradižnik L 

Golaževa juha, 

domači delani kruh L, 

domači  

jabolčni retaš L 

Sadni jogurtov  

EGO napitek 

Petek 

24. 9. 2021 

Mlečni močnik, 

jabolko 

Mesni narastek s 

kislim zeljem S,  

pire krompir S 

Polnozrnati grisini,  

slive Ringlo  

Zaradi morebitnih težav pri dobavi živil, lahko pride do manjših sprememb na jedilniku.  

 

Obroki lahko vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe št. 1169/2011 (EU). Katalog alergenov, ki se lahko 

nahajajo v posameznih obrokih, se nahaja na spletni strani Vrtca Murska Sobota in na oglasni deski v 

vseh enotah vrtca.  

 

Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada ter sveže sadje. 

Za otroke  stare 1-2 let je hrana prilagojena (narezana) otrokovim potrebam in razvojnim značilnostim.  

 

Oznake: - L  Živilo lokalne pridelave 

     - S  Živilo slovenskega porekla 

 
   



 

Vrtec Murska Sobota, Talanyijeva ulica 6,  9000 Murska Sobota | T 02/530 12 34 | F 02/530 12 35  

 info@vrtec-ms.si |  www.vrtec-ms.si   

 

    JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 

 

        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

27. 9. 2021 

Mleko, 

makova potica L, 

suhe hruške 

Juha prežganka, 

BIO ajdova kaša z 

zelenjavo s puranjim 

mesom, 

endivija s čičeriko 

Sadni krožnik 
(melona, kaki) 

Torek 

28. 9. 2021 

Planinski čaj, 

BIO ovseni kruh,  

BIO kisla smetana, 

domač namaz iz suhih 

sliv, 

jabolko 

Ciganska pečenka, 

BIO bulgur, 

rdeče kislo zelje 

Pecivo z bučnicami L 

Sreda 

29. 9. 2021 

 Bela kava, 

Gustav s semeni L, 

sirno-zelenjavni 

namaz,  

češnjev paradižnik L 

Česnova juha s 

kruhovimi kockami L, 

svaljki z drobtinami, 

mešani kompot 

Banana 

Četrtek 

30. 9. 2021 

Čaj gozdni sadeži,  

ajdov kruh L, 

špinačni namaz, 

korenčkove palčke 

Pohorski lonec, 

večzrnata žemlja L, 

domač vanilijev 

puding 

BIO sadni jogurt 

Petek 

1. 10. 2021 

Mlečni riž,  

ananas 

Kremna porova juha, 

pečen file lososa, 

pire krompir,  

špinačna prikuha 

Italijansko pecivo L, 

BIO grozdni sok z 

vodo 

Zaradi morebitnih težav pri dobavi živil, lahko pride do manjših sprememb na jedilniku.  

 

Obroki lahko vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe št. 1169/2011 (EU). Katalog alergenov, ki se lahko 

nahajajo v posameznih obrokih, se nahaja na spletni strani Vrtca Murska Sobota in na oglasni deski v 

vseh enotah vrtca.  

 

Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada ter sveže sadje. 

Za otroke  stare 1-2 let je hrana prilagojena (narezana) otrokovim potrebam in razvojnim značilnostim.  

 

Oznake: - L  Živilo lokalne pridelave 

     - S  Živilo slovenskega porekla 

 


