
 
 

 

 

 

 

 

 

 Ponedeljek 

2. 4. 2018 

Torek 

3. 4. 2018 

Sreda 

4. 4. 2018 

Četrtek 

5. 4. 2018 

Petek 

6. 4. 2018 

Zajtrk  ajdovi žganci, mleko, 

ocvirki 

kidričevski kruh, med, 

maslo, kakav 

graham kruh, 

piščančja šunka, 

sveža paprika, lipov 

čaj 

mleko, makovka, 

brusnice 

Kosilo VELIKONOČNI 

PONEDELJEK 

 

goveja juha z rezanci, 

puranji trakci v porovi 

omaki, ajdova kaša/riž 

z zelenjavo, zelena 

solata. 

pohorski lonec, 

biskvitno pecivo s 

sadjem 

kokošja juha z 

rezanci, rižota s 

piščančjim mesom, 

zelena solata s 

koruzo 

grahova kremna 

juha, tunine 

testenine, zelena 

solata s korenčkom 

Popoldanska 

malica 

 kvašeni buhtelj, 

domača limonada* 

sadni krožnik, 

polnozrnati grisini 
* domač sadni 

jogurt, črna žemljica 

kruh, pašteta, 

kumarica, sadni 

čaj. 

 

 

 

 

 
Otroci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku. Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika.  

*v jedeh, označenimi 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. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponedeljek 

9. 4. 2018 

Torek 

10. 4. 2018 

Sreda 

11. 4. 2018 

Četrtek 

12. 4. 2018 

Petek 

13. 4. 2018 

Zajtrk mlečni pirin zdrob, 

čokoladni posip, suhe 

slive 

 

bela kava, rženi kruh, 

sladka skuta 

zeliščna štručka, 

sadni čaj, hruška 

prežganka, 

prepečenec, 

banana 

polnozrnati kruh, 

mini hrenovka, mini 

paradižnik, čaj 

 

Kosilo cvetačna juha, 

piščančji ražnjiči, kus 

kus, zelena solata z 

lečo  

jota, žemljica, 

jabolčna pita 
kokošja juha, 

testenine iz eko. 

mesa, rdeča pesa  

čufti, pire, 

paradižnikova omaka 

 korenčkova juha, 

sojini polpeti, pražen 

krompir s peteršiljem, 

zelena solata z 

redkvico. 

Popoldanska malica rožičeva mini potička,  

pomaranča 
navadni domači 

jogurt, polnozrnati 

piškoti 

kruh, zdenka sir, 

paprika 

mala štručka z 

bučnicami, sadni kefir 

kruh, tunin namaz, 

oliva, čaj 

 

 

 

 

 
Otroci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku. Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika.  

*v jedeh, označenimi 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. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponedeljek 

16. 4. 2018 

Torek 

17. 4. 2018 

Sreda 

18. 4. 2018 

Četrtek 

19. 4. 2018 

Petek 

20. 4. 2018 

Zajtrk črni kruh, kisla 

smetana, borovničev 

džem, čaj gozdnih 

sadežev 

mlečni gris iz pire in 

domačega mleka, 

čokoladni/cimetov 

posip* 

masleni rogljiček, 

kakav, lešniki, suho 

sadje 

rženi kruh, pašteta, 

sveža paprika, 

malinov čaj 

carski praženec, bela 

žitna kava 

Kosilo kokošja juha z 

zvezdicami, svinjska 

ribica, mlinci, zelje v 

solati 

brokoli juha, 

sesekljana pečenka, 

pire krompir, zelena 

solata 

goveja juha z zakuho, 

puranji trakci v 

smetanovi omaki, 

njoki, zelena solata z 

rdečo peso 

kokošja obara, 

žemljica, sladki 

cmoki z drobtinami, 

kompot 

grahova juha, zeljne 

krpice, piščančja 

nabodala 

Popoldanska malica čokoladno mleko, 

makova 

muffin, jabolčni 

kompot 

koruzni kruh, mesni 

namaz, lipov čaj 

polnozrnata štručka, 

jabolko 

sadni krožnik, prstki s 

sezamom 

 

 

 

 
Otroci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku. Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

*v jedeh, označenimi 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. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponedeljek 

23. 4. 2018 

Torek 

24. 4. 2018 

Sreda 

25. 4. 2018 

Četrtek 

26. 4. 2018 

Petek 

27. 4. 2018 

Zajtrk 

 

pletena, kakav mlečna prosena kaša 

iz domačega mleka, 

cimetov posip, 

brusnice 

kajzerica, pusta 

šunka, češnjev 

paradižnik, sadni čaj 

pirin kruh, maslo, 

med, kakav, 

mandarina 

 

Kosilo kokošja juha, ocvrt 

piščančji file, 

raznovrstna zelenjava 

na maslu in 

drobtinah, 

zelena solata z rukulo 

goveja juha z 

zvezdicami, špageti 

bolognese, parmezan, 

zelena solata z 

motovilcem 

pasulj, jogurtovo 

pecivo s sadjem 

puranji paprikaš, 

široki rezanci, zelena 

solata z lečo 

DAN UPORA 

PROTI 

OKUPATORJU 

Popoldanska malica *sadni domači 

jogurt, musliji s 

suhim sadjem 

žemljica, trdi sir, list 

zelene solate, sadni 

čaj 

štručka s semeni, 

sadni pinjenec 

ananas, masleni 

piškoti 

 

 

 

 
Otroci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku. Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

*v jedeh, označenimi 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. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski 


