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              JEDILNIK SEPTEMBER 2018  
   

3.9. – 7.9. 2018 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
3.9. 

 

Ovsena žemlja 
Puranja šunka 

Rezine paradižnika 
Šipkov čaj  

 

 
/ 

TOREK 
4.9. 

 
SŠSZ 

Koruzna bombetka 
Naravni jogurt 

 
Slive  

Goveje meso v omaki z grahom 
Kruhova štruca 
Zelena solata 

 
SREDA 

5.9. 
 

Kruh s semeni 
Mlečni namaz 

Otroški čaj 
Grozdje (Kmetija Skok) 

Fižolova enolončnica 
Palačinke 

100 % jabolčni sok (FKBV) 

ČETRTEK 
6.9. 

 

Rženi kruh 
Maslo  
Med 

Planinski čaj 
Jabolko   

Brokolijeva juha 
Ribji file v koruznem ovoju 

Testeninska solata 

 
PETEK 

7.9. 
 

 
Polnozrnata sirova štručka  

Mleko vanilija (Mlekarna Krepko) 

 
Mesne kroglice v paradižnikovi omaki 

Pire krompir 
Sladoled  

 
Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani vrtca pod rubriko Jedilnik in na oglasni deski vrtca. 
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika. 
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno 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. 
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda.    
 

 

  ŽELIMO VAM DOBER TEK!  
 
 

 



              JEDILNIK SEPTEMBER 2018  
   

10.9. – 14.9. 2018 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
10.9. 

 

Mlečni pirin zdrob* 
Čokoladni posip 

Slive  

Bučna juha 
Polnozrnati špageti po bolonjsko 

Zelena solata 

TOREK 
11.9. 

 

Hribovska bombetka 
Sadni kefir (Mlekarna Krepko) 

Mineštra Bobiči 
Biskvitno pirino pecivo s slivami  

Jagodni sok (Kmetija Skok) 

 
SREDA 
12.9. 

 
 

Črni kruh 
Ribji namaz 

Rezine svežih kumar 
Planinski čaj 

 
Goveja juha z zakuho 

Zeljne krpice z govedino 
Banana 

ČETRTEK 
13.9. 

 
SŠSZ 

 
Makova pletenka 

Bela žitna kava 
 

Grozdje 

 
Pečena svinjska ribica 

Pečenkina omaka 
Pražen krompir 

Zeljna solata  
 

 
PETEK 
14.9. 

 

Pirin kruh 
Kuhan pršut 

Rezine paradižnika 
Bezgov čaj 

Piščančje meso v smetanovi omaki 
Koruzni svaljki  

Paradižnik, paprika in kumare v solati 

 
Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani vrtca pod rubriko Jedilnik in na oglasni deski vrtca. 
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika. 
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno 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. 
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda.    
 
 

 

  ŽELIMO VAM DOBER TEK!  
 
 

 



              JEDILNIK SEPTEMBER 2018 
   

17.9. – 21.9. 2018 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
17.9. 

 

Štručka s semeni 
Sadni jogurt 

Puranji paprikaš 
Polenta 

Zelena solata 

TOREK 
18.9. 

 
SŠSZ 

Črni kruh 
Mesni namaz  
Kisle kumarice 

Otroški čaj 
 

Grozdje (Kmetija Skok) 

Telečja obara z ajdovimi žličniki 
Vanilijev puding 

Sadni preliv 

 
SREDA 
19.9. 

 

Koruzni kosmiči 
Mleko 

Banana 

Svinjina v naravni omaki 
Rizibizi 

Kumarična solata 

ČETRTEK 
20.9. 

 

Sezamova bombetka 
Piščančje prsi 

List solate 
Šipkov čaj 

Paradižnikova juha 
Ribji file po tržaško 
Krompirjeva solata 

Hruška 

 
PETEK 
21.9. 

 

Rženi kruh 
Maslo 

Jagodna marmelada (Kmetija Skok) 
Metin čaj 

Kostna juha z zakuho 
Makaronovo meso 

Kitajsko zelje v solati z rdečo papriko 
 

 
Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani vrtca pod rubriko Jedilnik in na oglasni deski vrtca. 
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika. 
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno 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. 
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda.    
 
 

 

  ŽELIMO VAM DOBER TEK!  
 
 

 



              JEDILNIK SEPTEMBER 2018 
   

24.9. – 28.9. 2018 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
24.9. 

 

Mlečni riž 
Čokoladni posip 

Jabolko  

Goveji golaž 
Polširoki pirini rezanci 

Zelena solata 

 
TOREK 
25.9. 

 

Graham kruh 
Tunin namaz 

Rezine paprike 
Šipkov čaj  

 

 Boranja s svinjino 
Skutin zavitek 

100 % jabolčni sok (FKBV) 

 
SREDA 
26.9. 

Črni kruh 
Rezine sira 

Rezine paradižnika 
Otroški čaj 

Pečenka Štefani 
Pire krompir 

Dušena špinača 
Banana 

ČETRTEK 
27.9. 

 
SŠSZ 

 
Buhtelj 
Kakav 

 
Grozdje  

 
Cvetačna juha 

Pečen piščanec 
Ajdova kaša 

Paradižnikova solata 

 
PETEK 
28.9. 

 

Štručka 
Hrenovka 

Gorčica/kečap 
Metin čaj 

 
Zelenjavna juha 

Pirini cmoki z mareličnim nadevom 
Domači kompot 

 
Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani vrtca pod rubriko Jedilnik in na oglasni deski vrtca. 
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika. 
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno 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. 
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda.    
 

 

  ŽELIMO VAM DOBER TEK!  
 
 


