
VRTEC MOJCA, JEDILNIK ZA OTROKE OD 2 DO 6 LET 
FEBRUAR 2023/ 6.2.2023 – 3.3.2023 

 

Otroci imajo na voljo poleg napitkov pri zajtrku in kosilu na voljo vodo, vodo aromatizirano s sadjem in limonade brez dodanega sladkorja ali druge nesladkane zeliščne in sadne čaje vsak 
dan. Sadni in/ali zelenjavni krožnik: Dopoldansko malico predstavlja sadno in/ali zelenjavni krožnik, ki se prilagaja sezonsko z upoštevanjem razpoložljivosti sadja. Po posvetu z 
dobaviteljem o zrelosti in razpoložljivosti sadja in/ali zelenjave se iz seznama, ki sledi v nadaljevanju vsak dan sestavi dopoldanska malica.  
Sveže in suho sadje: sveže sadje: jabolka, hruške, slive, banane, kaki, klementine, grenivke, pomaranče, mandarine, ananas, suhe slive, suhe marelice.   
Zelenjava: korenček, kolerabica, list zelene solate, olive, kisla repa, kislo zelje, vložene kumarice, vložena paprika. 
Označevanje: Alergeni: Jedi so označene s številkami alergenov, ki jih vsebujejo.  
Sheme kakovosti: Jedi, ki vsebujejo ekološko pridelana živila so obarvana modro barvo in označena z zvezdico (*). Izbrana kakovost je označena s kratico IK. 
Opomba: Pridružujemo si pravico, da v primeru nepredvidljivih dogodkov spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. Zapisala: Iris Hrženjak, organizatorica prehrane in ZHR 

 
 

 

DATUM ZAJTRK DOP. MALICA KOSILO POP. MALICA 

PON 
6.2. 

EKO ovseni mešani kruh * 
(1:pšenica, oves, 11) 
Maslo  (7) 
Med  * (/) 
Sadni čaj (/) 

Sadni krožnik (/) Špinačna kremna juha (7) 
Dušeno junčje meso (IK) v zelenjavni omaki (/) 
Polnozrnati kus kus (1:pšenica) 
Kitajsko zelje v solati (/) 
Voda 
 

Jabolko* 
Pisan kruh (1:pšenica)* 

TOR 
7.2. 
 

Koruzni kruh (1:pšenica) 
Kuhana jajčka  (3) 
Vložena paprika (/) 
Planinski čaj (/) 

Sadni zelenjavni 
krožnik (/) 

Cvetačno-korenčkova juha (/) 
Goveji zrezki v gorčični omaki s kislimi kumaricami (10) 
Krompir v kosih (/)  
Rdeča pesa (/) 
Voda (/) 

Kivi (/) 
Navadni probiotični jogurt 
IK (7) 

SRE 
8.2. 
 

/ / / / 

ČET 
9.2. 

BIO pirin kruh *(1:pšenica, oves) 
Čičerikin namaz (/) 
Kisle kumarice (/) 
Šopkov čaj  
 

Sadni krožnik (/) Ajdova juha z zelenjavo (9) 
Pečen file lososa (4) 
Rizi bizi (/) 
Zelena solata z redkvico (/) 
Voda (/) 
 

Banana(/) 
Kokosovi keksi (1:pšenica, 
3,7) 

PET 
10.2. 
BREZMESNI 
DAN 

Prosena kaša z dodatkom ovsenih 
kosmičev (1:oves, 7)* 
Čokoladno-lešnikov posip (7,8) 
 

Sadni krožnik (/) Krepka juha iz leče z ribano kašo  (3,7,9) 
Bio pirine polnozrnate testenine *(svedri (1:pira) 
Zelenjavna omaka (pelati, korenje, zelena, grah, brokoli) 
Solata endivja z bučnim oljem (7) 
Voda (/) 
 

Temna kraljeva štručka s 
sezamom (1:pšenica, 8, 11) 
Dnevni napitek (/) 
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DATUM ZAJTRK DOP. MALICA KOSILO MALICA 

PON 

13.2. 

EKO polnozrnat kruh *(1:pšenica) 

Ribji namaz  (3,4,7) 

Kisla rumena paprika (/) 

Bezgov čaj (/) 

Sadni krožnik (/) Zelenjavna kremna juha z ajdovo kašo (9) 
Piščančji ragu z dodatkom graha (/) 
Fuži testenine (1:pšenica, 3) 
Zelena solata (/) 
Voda 
 

EKO kruh z rozinami 

*(1:pšenica) 

Dnevni napitek (/) 

TOR 

14.2. 

 

Graham štručka- prerezana 
(1:pšenica) 
Piščančja hrenovka (/) 
Gorčica (10) 
Sadni čaj (/) 

Sadni zelenjavni 
krožnik (/) 

Cvetačno * kremna juha (7,9) 
Mesne kroglice v paradižnikovi omaki (1:pšenica, 3,9) 
Pire krompir (7) 
Kitajsko zelje s koruzo (/) 
Voda(/) 

Sadni grški jogurt (7) 
Koruzni kruh (1:pšenica) 

SRE 

15.2. 

 

Polenta v mleku (7) 
Sesekljane suhe marelice (/) 
Pšenični kruh (1:pšenica) 
 
 

Sadni krožnik (/) Ješprenjeva mineštra z zelenjavo in puranjim mesom (ik) (9) 
Kokosova rezina (1, 3, 7) 
Zelenjavno-sadni sok (/) 

Banana (/) 

 

ČET 

16.2. 

 

Francoski rogljiček polnozrnat 
(1:pšenica, 7) 
Mleko (7)* 
 

Sadni krožnik (/) Fižolova krepka juha (9) 
Tunina pita (1:pšenica, 3, 4, 7) 
Rdeča pesa (/) 
Voda (/) 
 

Jabolko (/) 
Grisini (1:pšenica) 

PET 

17.2. 

BREZMESNI 

DAN 

Bio ajdov kruh * (1:pšenica) 
Domač namaz z EKO skuto * (7,9) 
Zelene olive (/) 
Planinski čaj (/) 

Sadni krožnik (/) Grahova kremna juha (1:pšenica, 3) 

Kremna zelenjavna rižota (bučke, korenček, grah, por) 

Riban sir (7) 

Solata endivja z bučnim oljem (/) 

Voda (/) 

Kivi (/) * 
Kamutovi piškoti 
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DATUM ZAJTRK DOP. MALICA KOSILO MALICA 

PON 
20.2. 

EKO rženi kruh (1:rž, pšenica)* 
Piščančja prsa (/) 
Maslo (7) 
Zelena solata (/) 
Sadni čaj (/) 

Sadni krožnik (/) Cvetačna kremna juha (/) 
Piščančji paprikaš (/) 
Polenta (7) 
Kitajsko zelje s koruzo (/) 
Voda 

Mandarine (/) 
Polnozrnati piškoti z 
ovsenimi kosmiči 
(1:pšenica, oves, 
3,5,6,7,8) 

TOR 
21.2. 

 

Bombeta s sezamom (1:pšenica, 

3, 7, 11) 

Korenček narezan na kolobarje 

(/) 

Bela kava z BIO mlekom (7, 
1:pšenica) * 

Sadni zelenjavni 
krožnik (/) 

Bujta repa z BIO proseno kašo in svinjino (1:pšenica,9) 
Pisan kruh (1:pšenica) 
Krof z marelično marmelado (1:pšenica)  
Domača limonada z dodatkom bezgovega soka (/) 

Banana (/) 
Suhe marelice (/) 

SRE 
22.2. 

Rženi kruh (1:pšenica) 
Jajčni namaz (3,7) 
Kisle kumarice (/) 
Planinski čaj (/) 

Sadni krožnik (/) Kremna brokolijeva juha (7,9) 
Musaka z junčjim mesom (3,7) 
Rdeča pesa (/) 
Voda (/) 

Kamutovi piškot 

(1:pšenica, kamut)* 

Rdeča pomaranča (/) 

ČET 
23.2. 

Ovseni, ječmenovi in pirini 
kosmiči na mleku * (1:oves, 
ječmen, pira, 7) 
Dušena jabolka (/) 
Pšenični kruh (1.pšenica) 

Sadni krožnik (/) Zelenjavna kremna juha 
Pečena postrv  (/) 

Đuveč riž (9) 

Zelena solata (/)  
voda (/) 

Hruška(/) 

Krekerji (1:pšenica) 

PET 
24.2. 
 

Sirova zloženka s skuto (1: 
pšenica, 3) 
Navadni jogurt (IK) (7) 

Sadni krožnik (/) Bučna kremna juha s strtimi bučnimi semeni in bučnim oljem (9) 
Zelenjavni ragu (9) 
Široki rezanci (50% beli, 50% polnozrnati) (1:pšenica, 3,7) 
Zelje v solati z bučnim oljem (/) 
Voda (/) 

Makova štručka 

(1:pšenica) 

Dnevni napitek (/) 
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DATUM ZAJTRK DOP. MALICA KOSILO MALICA 

PON 
27.2. 

EKO pšenični polnozrnati kruh* (1: 

pšenica) 

Meden namaz (7) 

Bezgov čaj (/) 

 

Sadni krožnik (/) Kremna juha iz kolerabic in korenčka (9) 

Rižota (riž 50 % in 50 % ajdove kaše) iz puranjega mesa in zelenjave (korenček, 
zelena, bučke, por, grah) (9) 
Zelena solata z naribanim korenčkom(/) 
voda aromatizirana z limono (/) 

Grisini (1:pšenica) 
Jabolko (/) 
 

TOR 
28.2. 

EKO pica s sirom (1:pšenica, 7)*  
Planinski čaj (/) 

Sadni zelenjavni 
krožnik (/) 

Juha iz zelene ( 3,7,9) 
Dušena govedina v kockah (IK) z zelenjavo (bučke, cvetača, korenje) (9) 
Bulgur (/) 
Rdeča pesa (/) 
Voda (/) 

EKO korenčkov kruh 
(1:pšenica)* 
Marmelada (/) 
Dnevni napitek (/) 
 

SRE 
1.3. 

Kruh s semeni (1:pšenica) 

Domača mesna pašteta (7) 

Kislo zelje (/) 
bezgov čaj(/) 

Sadni krožnik (/) Obara s puranjim mesom,  zelenjavo in čičerikinimi žličniki (/) 

Ajdov kruh (1:pšenica) 

Marmorni kolač  (1:pšenica, 3,7) 

Ananasov sok s 100% sadnim deležem (/) 

Banana (/) 
Kokosov keks (:pšenica) 

ČET 
2.3. 

Mlečni riž na mleku* (7) 

Mleti lešniki (8) 

Pšenični kruh iz polnovredne moke 
(črn)  
 

Sadni krožnik (/) Korenčkova juha z BIO ovsenimi kosmiči * (1:pšenica, 3,9) 
Novozelandski repak v koruznem ovoju (4) 
Pire krompir(/) 
Špinačna omaka zgoščena s čičerikino moko (9) 
Rdeča pesa (/) 
Voda (/) 

EKO mleko z okusom 
vanilije (7) * 
Pisan kruh (1:pšenica) 

PET 
3.3. 
BREZMESNI 
DAN 
 

Ajdove palačinke (3,7) 
Jagodna marmelada (/)* 
Mleko (7)*  

(1: pšenica) 

Sadni krožnik (/) Kremna brokolijeva juha (7,9) 
Zdrobovi cmoki (1:pšenica, 3, 7) 
Paradižnikova omaka (9) 
Zelje v solati z bučnim oljem (/) 
Voda (/) 

EKO pecivo s kurkumo * 
(1:pšenica) 
Klementina(/) 



VRTEC MOJCA, JEDILNIK ZA OTROKE OD 2 DO 6 LET 
FEBRUAR 2023/ 6.2.2023 – 3.3.2023 

 

 
 

 
Navedba alergenov v skladu s prilogo II, Uredba o izvajanju 1169/2011, Ur. list RS, št. 6/2014. 

 
Živila oziroma jedi na jedilniku vsebujejo surovine, ki pri majhnem deležu populacije povzročajo alergijske reakcije, zato so 
označene s številko, ki predstavlja vrsto alergena: 
 

1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste, in proizvodi iz njih,  

2. raki in proizvodi iz njih;  

3. jajca in proizvodi iznjih;  

4. ribe in proizvodi iz njih;  

5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih;  

6. zrnje soje in proizvodi iz njega;  

7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo); 

8. oreški, in sicer: mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski oreščki, pistacija, makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih, 

9. listna zelena in proizvodi iz nje;  

10. gorčično seme in proizvodi iz njega;  

11. sezamovo seme in proizvodi iz njega;  

12. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO2 ;  

13. volčji bob in proizvodi iz njega;  

14. mehkužci in proizvodi iz njih.  

Poleg alergenov, ki so na jedilniku označeni s številkami od 1. do 14., lahko posamezna živila vsebujejo vse zgoraj naštete alergene tudi v sledovih. Otrokom, ki nimajo prehranske 
preobčutljivosti, alergeni v živilih ne povzročajo nikakršnih težav, otrokom s prehransko preobčutljivostjo  pripravljamo dietne obroke, v skladu z navodili pediatra. 
 


