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JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje) 

31. 5. 2021 – 4. 6. 2021 

        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

31. 5. 2021 

Kakav,  

domači delani kruh L, 

skutni korenčkov 

namaz, 

sveže kumare  

Puranji paprikaš, 

široki rezanci, 

kristalka z bučnim 

oljem L 

Jabolko  

Zlati delišes  

Torek 

1. 6. 2021 

Mleko, 

Graham kruh L, 

jajčni namaz, 

rezine sveže paprike 

Porova juha, 

goveji zrezek v 

čebulni omaki, 

jajčni mlinci L, 

paradižnikova L solata 

 

Domači čokoladni 

puding 

Sreda 

2. 6. 2021 

Mlečni BIO pšenični 

zdrob,  

suhe marelice 

 Paradižnikovo zelje, 

svinjska pečenka, 

krompir v kosih 

Banana 

Četrtek 

3. 6. 2021 

Bela kava, 

 ovseni kruh L,  

sardelni namaz, 

češnjev paradižnik L 

Pečeno piščančje 

bedro, 

BIO ajdova kaša, 

BIO rdeča pesa 

Jogurtov sadni 

napitek  

Petek 

4. 6. 2021 

Bezgov čaj,  

več zrnata žemlja L, 

piščančja hrenovka, 

ajvar in gorčica 

Česnova juha s 

kruhovimi kockami L,  

praženec,  

sadni preliv 

Mini večzrnati 

rogljiček L 

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.  

 

Opombe: Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada.  

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) 

7. 6. 2021 – 11. 6. 2021 

        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

7. 6. 2021 

Bela kava s polento, 

melona 

Juha milijonka, 

rižota s svinjino, 

kumarična solata z 

bučnim oljem L 

Banana 

Torek 

8. 6. 2021 

Mleko, 

skutna blazinica L, 

ananas 

Zelenjavna juha, 

puranji zrezek v 

naravni omaki,  

kus kus, 

kristalka 

Lubenica,  

otroški keksi 

Sreda 

9. 6. 2021 

Metin čaj, 

kruh moje babice L, 

hamburger namaz, 

mlada čebula 

Bistra juha s 

korenčkom z zlatimi 

kroglicami, 

telečja bržola, 

zdrobov cmok, 

rdeče kislo zelje 

Jagode 

Četrtek 

10. 6. 2021 

Karamelno mleko,  

kruh iz kmečke peči L, 

sirni namaz, 

korenčkove palčke 

Pečen piščančji zrezek 

v zelenjavni omaki,  

polnozrnati svedrčki, 

paradižnikova L solata  

BIO sadni jogurt 

Petek 

11. 6. 2021 

 

Mleko L, maslo S,  

med S, 

domači kruh s kmečke 

peči L, 

jabolčni krhlji S 

Cvetačna juha z 

ovsenimi kosmiči, 

ribji polpet, 

pire krompir 

Rogljički moje 

babice L,  

nektar breskev 

Dopoldanska malica: jabolko 

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.  

 

Opombe: Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada.  

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) 

 

14. 6. 2021 – 18. 6. 2021 

        OBROK                       

 

DAN IN 

 DATUM  

ZAJTRK KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

14. 6. 2021 

 

Mlečni riž s 

kakavovim posipom, 

suhe slive 

 

Mlečna krompirjeva 

juha s hrenovkami, 

vrtanek L, 

100 % ananasov sok + 

voda 

Banana 

Torek 

15. 6. 2021 

Karamelno mleko, 

Graham kruh L, 

liptauer namaz, 

kisle kumarice 

Puranja prsa v 

smetanski omaki, 

BIO bulgur, 

kristalka 

Masleni polnozrnati 

keksi 

Sreda 

16. 6. 2021 

Mleko, 

rožičev zavitek L, 

jabolko Elstar  

Segedin golaž, 

 kruh iz  

kmečke peči L,  

domača posolanka 

Sadni krožnik 

(melona, jagode) 

Četrtek 

17. 6. 2021 

Šipkov čaj, 

večzrnata žemlja L, 

šunka v ovitku, 

kuhana jajčka, 

češnjev paradižnik L 

Ohrovtova juha,  

EKO široki rezanci z 

lešniki, 

višnjev kompot z 

jabolki 

Jogurtov sadni 

napitek  

Petek 

18. 6. 2021 

Bela kava, 

domači delani kruh L, 

BIO zelenjavna 

pašteta, 

list mehkolistne solate 

Fižolova juha, 

paniran novozelandski 

repak,  

krompirjeva solata s 

porom 

Pecivo z bučnicami L 

 
 Zaključek, slovo od bodočih šolarjev 

Večzrnata žemlja L, šunka v ovitku, trim klobasa, sir Jošt, kuhana jajčka, češnjev paradižnik L, 

sadna kupa 
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.  

Opombe: Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada.  

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) 

 

                 21. 6. 2021 – 25. 6. 2021 

        OBROK                       

 

DAN IN  

DATUM  

ZAJTRK KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

Ponedeljek 

21. 6. 2021 

Mlečna EKO pirina 

ribana kašica, 

ananas 

Prežganka z jajci,  

ajdova kaša z govejim 

mesom in zelenjavo,  

ledenka 

Domač pizza polžek 

Torek 

22. 6. 2021 

Mleko, 

Gustav s semeni L, 

kisla smetana, 

marmelada z manj 

sladkorja, 

jabolko Gala L 

Špinačna juha, 

svinjski zrezek v 

naravni omaki,   

riž, 

kristalka 

Banana 

Sreda 

23. 6. 2021 

Otroški čaj,  

koruzni kruh L 

rezina sira Jošt,  

rezine sveže paprike 

Bistra juha, 

 pečen file škarpene,  

pražen krompir  

Jogurtov sadni 

napitek 

Četrtek 

24. 6. 2021 

Kakav, 

ajdov kruh L, 

špinačni namaz, 

korenčkove palčke  

Zelenjavna juha z BIO 

kvinojo, 

piščančja nabodala, 

testeninska solata 

Italijansko pecivo L, 

100 % jabolčni sok 

Petek 

25. 6. 2021 

 
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.  

 

Opombe: Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada.  

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

 

Oznake: - L  Živilo lokalne pridelave 

     - S  Živilo slovenskega porekla 

 


