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 JEDILNIK – JUNIJ 2022 – ŠOLA IN VRTEC   

 

DATUM ZAJTRK DOPOLDANSKA 

MALICA 

KOSILO POPOLDANSKA 

MALICA 

sreda, 

1. 6. 2022 

 

polnozrnati kruh1 

piščančja klobasa 

paprika 

limonada* 

*jasli: planinski čaj 

 

jagode bograč* 

ovseni kruh1* 

sladoled7* 

*jasli: 

boranja 

pire7 

kokosovo pecivo 1,3,7 

breskev 

četrtek, 

2. 6. 2022 

 

makova štručka1 

mleko7* 

*jasli: bela kava7 

 

jabolko* 

*jasli: 

češnje 

paradižnikova juha1 

file postrvi v 

koruznem ovoju 

maslen krompir7 

solata 

polnozrnata 

žemljica1 

zelenjavni 

krožnik 

petek, 

3. 6. 2022 

 

ovseni kruh1 

grahov namaz7 

paradižnik 

planinski čaj 

jagode prežganka1,3 

špageti z omako 

bolonjeze1,9 

zelena solata 

 

jogurt7* 

*jasli: 

sadni krožnik 

ponedeljek, 

6. 6. 2022 

pletena štručka1 

kefir7 

* jasli: pšenični zdrob1 

s cimetom 

jabolka kumarična omaka 

pire krompir7 

telečja hrenovka 

marelice 

torek, 

7. 6. 2022 

 

mešani kruh1 

šunkarica 

paradižnik 

limonada  

 

marelice brokolijeva juha 

rižota 

rdeča pesa 

jogurt7 

sreda, 

8. 6. 2022 

 

polnozrnati kruh1 

sirni namaz 

paprika 

planinski čaj 

 

jagode goveji golaž 

polenta 

kokosovo pecivo1,3,7 

 

breskev 

četrtek 

9. 6. 2022 

 

mlečni kruh1 

kakav7 

 

banana 

 

otroška juha1 

puranji zrezek v 

omaki7 

valvice1* 

zelena solata 

* jasli: svedri1 

 

jabolko 

petek 

10. 6. 2022 

 

črni kruh1 

edamec7 

paradižnik 

šipkov čaj 

 

nektarine enolončnica s 

stročnicami 

graham kruh1 

sladoled7 

sadni krožnik 
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ponedeljek, 

13. 6. 2022 

polbeli kruh1 

namaz iz bučnih 

semen7 

čaj gozdni sadeži 

 

jagode zdrobova juha 1 

čevapčiči* 

riž* 

kuhana zelenjava* 

paradižnikova solata 

* jasli:  

ražnjiči 

riž s papriko 

breskve 

torek, 

14. 6. 2022 

 

francoski rogljiček1, 7 

mleko7 

marelice  

marelice brokolijeva juha 

pečena postrv 

krompirjeva solata 

grisini1 

zelenjavni 

krožnik 

sreda, 

15. 6. 2022 

 

mini sendvič1,7 

100% jabolčni sok 

 

jabolko puranji zrezek v 

gobovi omaki7* 

široki rezanci1 

mešana solata 

domača skuta 

četrtek 

16. 6. 2022 

 

mešani kruh1 

piščančja klobasa 

kumare 

limonada* 

* jasli: lipov čaj 

 

jagode boranja 

pire7 

sadje 

* jasli: 

bograč 

ovseni kruh1 

sladoled7 

banana 

petek 

17. 6. 2022 

 

rženi kruh1 

maslo7 

med 

mleko7 

jabolko pečen piščanec 

mlinci1,3,7 

rdeča pesa 

sadni krožnik 

ponedeljek, 

20. 6. 2022 

 

graham kruh1 

gauda7 

paprika 

domač bezgov sok 

 

jagode zelenjavna 

enolončnica 

svaljki1,3,7 

kompot 

otroški keksi1,3,7 

mleko7 

torek, 

21. 6. 2022 

 

polbeli kruh1 

ribji namaz4 

paprika 

šipkov čaj 

melona čista juha z zakuho1 

piščančja nabodala 

rizi bizi 

paradižnikova solata 

grški jogurt7 

sreda, 

22. 6. 2022 

 

 

ovseni kruh1 

piščančje prsi v ovitku 

kisle kumare 

malinov čaj 

 

jagode bučkina juha* 

pleskavice* 

krompirjeva solata* 

*jasli: 

mesne kroglice v 

omaki 

pire krompir7 

sladoled 

marelice 

jasli: 

ajdova žemljica1 

zelenjavni 

krožnik 

 

četrtek, 

23. 6. 2022 

 

koruzni kosmiči 

mleko7 

 

breskve cvetačna juha 

pečenka 

pražen krompir 

zelena solata s 

papriko 

jabolko 

petek 

24. 6. 2022 

 

rogljiček1,7 

otroški čaj 

jabolko paradižnikova juha1* 

*jasli: 

česnova juha7 

makaronovo meso1 

rdeča pesa 

sladoled7 

sadni krožnik 
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ponedeljek, 

27. 6. 2022 

 

koruzni kosmiči 

mleko7 

marelice prežganka1,3 

dušene goveje kocke 

v omaki 

kuskus1 

solata 

breskev 

torek, 

28. 6. 2022 

 

pirin kruh1 

skutin zelenjavni 

namaz7 

lipov čaj 

lubenica pohorski lonec 

koruzni kruh1 

sadna skuta7 

melona 

sreda, 

29. 6. 2022 

 

koruzni kruh1 

piščančje prsi 

paprika 

čaj hibiskus 

jagode piščančji zrezek v 

zelenjavni omaki 

riž 

zelena solata 

jogurt7 

četrtek, 

30. 6. 2022 

 

ovseni kruh1 

tunin namaz4 

paradižnik 

melona fižolova enolončnica 

palačinke1,3,7 

100% sadni sok 

razredčen z vodo 

 

zelenjavni 

krožnik 

petek,  

1. 7. 2022 

makova štručka1 

mleko7 

gozdni sadeži piščančji paprikaš 

široki rezanci1 

mešana solata 

sadni krožnik 

 

 

Spoštovani! Zaradi izrednih razmer povezanih z boleznijo COVID-19 in posledic le te, vas vljudno prosimo za razumevanje 

v kolikor bomo primorani jedilnik zaradi morebitnih težav z dostavo živil spremeniti. 

 

Otroci imajo čez cel dan na voljo sadje in vodo. Zaradi različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na dobavo in pripravo hrane 

ter organizacije dela, si pridružujemo pravico do sprememb jedilnika. Jedilnik, skupaj s komisijo za prehrano pripravlja 

organizatorica prehrane Barbara Ozbič Kirijakopulos, univ. dipl. inž. živil. tehnol.. Podrobnejše informacije o alergenih v 

živilih prejmete na tablah na oglasni deski. 
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