
 

                                                                                                                     
                                                                            

 
 

 
ponedeljek 

4.11.2019 

torek 

5.11.2019 

sreda 

6.11.2019 

četrtek 

7.11.2019 

petek 

8.11.2019 

 

zajtrk 

 

mlečna pletena štručka, 

otroški čaj z limono, 

banana 

*mlečna prosena kaša v 

domačem mleku, 

čokoladni/cimetov posip 

kruh mešani ajdov, maslo, 

trdo kuhano jajce, bezgov 

čaj 

 

domači črni kruh, 

piščančja šunka, sveža 

paprika, planinski čaj z 

limono 

 

ajdovi žganci,* mleko 

 

 

 

 

 

kosilo 

 

 

goveja juha z 

zvezdicami, 

makaronovo meso, 

rdeča pesa 

 

 

 

 

kokošja juha z zakuho, 

svinjska pečenka, riž z 

zelenjavo,  

  solata z radičem 

 

 

  

dušena govedina v 

čebulni omaki, kruhov 

cmok, zelena solata, sadje 

 

 

 

segedin golaž, polenta, 

navihančki gozdni 

sadeži  

 

 

 

prežganka z jajci, ocvrt 

ribji file, krompirjeva 

solata, sezonsko sadje 

 

popoldanska 

malica 

 

navadni jogurt, mini 

bige z makovim 

posipom 

 

100% sadni sok,  

rogljiček z marmeladnim 

polnjenjem 

 

 

graham žemljica, zdenka 

sir, češnjev paradižnik 

 

pomaranča, polnozrnati 

piškoti 

 

 

 

sadni krožnik 

 

 

 
Otroci  imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku.  

*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. 

Tabela s podatki o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku, se  nahaja na oglasni deski zraven jedilnika. 

Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 



 

                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 
ponedeljek 

11.11.2019 

torek 

12.11.2019 

sreda 

13.11.2019 

četrtek 

14.11.2019 

petek 

15.11.2019 

 

 

zajtrk 

 

pirin kruh, kisla 

smetana, džem, 

*žitna kava, brusnice 

 

kruh s semeni, pašteta, 

kamilični čaj z limono, 

kumarica 

 

*mlečni riž, 

čokoladni/cimetov 

posip, suhe slive 

 

 

koruzni kosmiči, mleko 

*domači kruh, bio 

maslo, med, domače 

mleko, jabolko 

(TSZ) 
 

 

 

kosilo 

 

 kostna juha z zakuho, 

pečene piščančje krače, 

mlinci, dušeno rdeče 

zelje  

 

zdrobova juha, 

čevapčiči, mehiška 

solata 

 

 kisla repa, pire 

krompir, klobasica, 

domače sadno pecivo 

 

 

korenčkova juha, pečen 

file brancina, krompir v 

kosih s peteršiljem in 

blitvo 

 

 

štajerska kisla juha, 

haloška gibanica  

   DAN SLOVENSKE 

        HRANE            

 

 

popoldanska malica 

 

 sadni jogurt, temna 

žemljica 

 

jabolčni zavitek , 

 čaj 

 

domači jabolčni 

kompot, polnozrnata 

štručka 

 

 

bombetka s sezamovim 

posipom, 

napitek,hruška 

         

     

  kaki, grisini  

 

 
Otroci  imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku.  

*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. 

Tabela s podatki o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku, se  nahaja na oglasni deski zraven jedilnika. 

Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

TSZ- tradicionalni slovenski zajtrk 



                                                                                                 
 

 
 

 
ponedeljek 

18.11.2019 

torek 

19.11.2019 

sreda 

20.11.2019 

četrtek 

21.11.2019 

petek 

22.11.2019 

 

         zajtrk 

 

koruzni žganci, 

*mleko 

 

 

polbeli kruh, tunin 

namaz, rdeča paprika, 

kamilični čaj 

 

mlečni močnik,  

banana 

 

čokoladni kvašeni 

zavitek, žitna kava 

 

kruh ovseni mešani, 

mini hrenovke, 

priloga, čaj 

 

 

kosilo 

 

goveja juha z rezanci, 

*goveji trakci v 

naravni omaki, riž z 

grahom, rdeča pesa v 

solati 

 

 

 

bistra juha z zakuho, 

piščanec v sladko 

kisli omaki, dušen riž, 

zelena solata 

 

kostna juha, 

zelenjavni vok s 

piščančjimi rezinami, 

kus kus, sadje  

 

 

cvetačna juha, ocvrt 

puranji file, ajdova 

kaša, solata 

 

 

ričet, pirin kruh 

čokoladne palačinke 

 

 

popoldanska malica 

 

skuta s sadjem 

 

črna žemljica, 

čokoladno mleko 

 

 

*navadni jogurt , 

štručka s sezamom 

 

črni kruh, pašteta, 

napitek 

 

sadni krožnik,  

(banana, kivi , kaki) 

 

 
Otroci  imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku.  

*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. 

Tabela s podatki o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku, se  nahaja na oglasni deski zraven jedilnika. 

Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 



                                                                                                   
 

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                   
 

 
ponedeljek 

25.11.2019 

torek 

26.11.2019 

sreda 

27.11.2019 

četrtek 

28.11.2019 

petek 

29.11.2019 

 

 

zajtrk 

 

pšenični beli kruh, 

domač klobasni namaz, 

sadni čaj 

 

koruzni kruh, maslo, 

med, žitna kava 

 

 

 

mlečni zdrob iz 

*domačega mleka, 

čokoladni/cimetov 

posip, kaki 

 

 

prežganka, prepečenec, 

banana 

 

domači kruh, poltrdi 

sir, sveža paprika, čaj z 

medom 

 

 

 

kosilo 

 

zelenjavno mesna 

enolončnica s 

stročnicami in lečo, 

košarica z jagodnim in 

vanilijevim nadevom  

 

 

 

krompir v kosih, 

pečenica, kislo zelje 

 

 

*goveja juha z zakuho , 

kuhana govedina, 
špinača, pire  krompir 

 

 

kokošja juha, pečen 

piščanec, zeljne krpice,  

 

 

cvetačna juha, špageti 

carbonara, zelena  

solata 

 

 

popoldanska malica 

 

hruška, polnozrnati 

grisini 

  

ovseni kruh, piščančje 

prsi, čaj, *jabolčni čips 

 

kefir, črna žemljica 

 

polnozrnata štručka, 

nesladkan čaj, 

mandarina 

 

 

marmeladni krof, 

naravni sadni sok 

 

 
Otroci  imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku.  

*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. 

Tabela s podatki o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku, se  nahaja na oglasni deski zraven jedilnika. 

Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

 


