
    

              JEDILNIK NOVEMBER 2019 
   

4.11. – 8.11.2019 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
4.11. 

 

Rženi kruh 
Maslo 

Nastrgan korenček 
Bela žitna kava 

 

Goveje meso v omaki z zelenjavo 
Kruhov cmok 
Zelena solata 

 

 
TOREK 
5.11. 

 

Ajdov kruh 
Rezine sira 

Kislo zelje z bučnim oljem FKBV 
Planinski čaj 

Kremna špinača 
Pire krompir 

Kuhano jajce (Kmetija Krajnc) 
Grški jogurt 

 
SREDA 
6.11. 

 

Graham kruh  
Tunin namaz 

Rezine paprike 
Metin čaj 

Puranji paprikaš 
Polenta 

Kitajsko zelje v solati  
 

 
ČETRTEK 

7.11. 

 
SŠSZ 

 
Rogljiček s kaljenimi semeni 

Pinjenec 
 

Mandarine  

 
Špageti po bolonjsko 

Parmezan  
Zelena solata 

Sladoled  
(Jedilnik po izboru 1. in 4. razreda enote Sp. Kungota) 

 
PETEK 
8.11. 

 

Štručka 
Hrenovka 

Gorčica/kečap 
Šipkov čaj 

(Jedilnik po izboru 2. in 5. razreda enote Sp. 
Kungota) 

Jota s svinjino in kislim zeljem* 
Rulada z marmelado 
Naravna limonada 

 
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 NOVEMBER 2019 
   

11.11. – 16.11.2019 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
11.11. 

 

Mlečni pirin zdrob* 
Čokoladni posip 

Mandarine 

Mleta pečenka iz 
perutninskega mesa 

Mlinci  
Dušeno rdeče zelje 

 

 
TOREK 
12.11. 

 
SŠSZ 

 
Pica polžek 
Otroški čaj 

(Jedilnik po izboru 3. razreda enote Sp. Kungota) 
 

Hruška  

 
Štajerska kisla juha 
Zdrobov* narastek 

Sadni preliv 
 

 
SREDA 
13.11. 

Kruh s semeni 
Mlečni namaz z zelišči 

Češnjev paradižnik 
Bezgov čaj 

Bistra juha s korenčkom in 
zakuho 

Ribji file po tržaško 
Krompirjeva solata 

(Jedilnik po izboru 5. razreda enote 
Sp. Kungota) 

 
ČETRTEK 

14.11. 
 

Črna žemlja  
Piščančje prsi 

List solate 
Čaj šipek hibiskus 

Goveji golaž 
Pirini svaljki 

Zelena solata 

 
PETEK 
15.11. 

 
 

 
Kruh iz krušne peči Lešnik 

Maslo 
Med (Čebelarstvo Šauperl) 

  Mleko 
Jabolko (Sadjarstvo-

vinogradništvo Vdovič) 
(Jedilnik po izboru 1. razreda enote Sp. 

Kungota) 

IN 
 
 

Zajtrk kruh 
100 % sok 2 dcl 

 

DAN SLOVENSKE HRANE 
 
 

Ocvrte piščančje krače  
Pražen krompir 

Rdeča pesa 

 
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 NOVEMBER 2019 
   

18.11. – 22.11.2019 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
18.11. 

 

Črni kruh 
Kisla smetana 

Kuhano jajce Kmetije Krajnc 
Lipov čaj 

Korenčkova juha 
Zelenjavna rižota 

Ribani sir 
Zelena solata  

 

 
TOREK 
19.11. 

 

Musli/koruzni kosmiči 
Mleko 

Banana  

Mesne kroglice v paradižnikovi omaki 
Pire krompir 
Zelena solata 

(Jedilnik po izboru 2. in 5. razreda enote Sp. Kungota) 

 
SREDA 
20.11. 

 

Graham bombeta 
Mocarela 
Paradižnik  
Šipkov čaj 

Mineštra Bobiči s puranjim mesom 
Palačinke 

100 % jabolčni sok (FKBV) 
 

 
ČETRTEK 

21.11. 

 
SŠSZ 

 
Pirina pletenka 

Kakav 
 

Mandarine  
 

 
Goveja juha s polnozrnatimi zvezdicami 

Makaronovo meso z zelenjavo 
Rdeča pesa 

 
PETEK 
22.11. 

 

Ovseni kruh 
Mesni namaz 
Kisle kumarice 
Planinski čaj 

Pečena svinjska ribica 
Pečenkina omaka 

Njoki  
Zeljna solata 

 
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 NOVEMBER 2019 
   

25.11. – 29.11. 2019 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
25.11. 

 

Biga  
Naravni jogurt* 

Sadni krožnik 

Svinjina v čebulni omaki 
Pražen krompir 
Zelena solata 

 
TOREK 
26.11. 

 

Črni kruh 
Skutin namaz s čebulo in bučnim 

oljem 
Rezine paprike 

Metin čaj 

Tortelini 
Paradižnikova omaka s tuno 

Zelena solata 

 
SREDA 
27.11. 

 

Rženi kruh 
Maslo 

Marmelada (Kmetija Skok) 
Čaj šipek hibiskus 

Govedina Stroganov 
Rizibizi 

Kitajsko zelje v solati 

 
ČETRTEK 

28.11. 

 
SŠSZ 

 
Mlečna prosena kaša* 

Čokoladni posip 
 

Mandarine  
 

 
Pečen piščanec 

Ajdova kaša z zelenjavo 
Rdeča pesa 

 
PETEK 
29.11. 

 

Sezamova bombeta 
Pleskavica 
List solate 

Majoneza/kečap 
Otroški čaj 

(Jedilnik po izboru 4. razreda enote Sp. Kungota) 

 
Zelenjavna juha 
Marmorni kolač 

100 % sok rdeče sadje 

 
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!  
 


