
VRTEC MOJCA, JEDILNIK ZA OTROKE OD 2 DO 6 LET 
JUNIJ 2022 

  

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. 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: Aida Seferović, organizatorica prehrane in ZHR 

 

 

 
 
 
 
 

DATUM ZAJTRK DOP. MALICA KOSILO MALICA 

PON 
30.05 

koruzni kruh*(1:pšenica) 
ribji namaz s tuno (/) 
paradižnik (/) 
bezgov čaj (/) 
 

sadni krožnik (/) kremna juha iz nadzemne kolerabne s koščki kolerabe (9) 
čevapčiči iz piščančjega mesa (/) 
đuveč riž (9) 
zelena solata (/) 
voda (/) 
 

probiotični sadni jogurt (IK) 150 ml (7) 
grisini - polnozrnati (1:pšenica) 
 

TOR 
31.05. 
 

pšenični zdrob  na mleku* (7) 
dušene jagode z banano (/) 
pšenični kruh iz polnovredne moke (črn)  
(1: pšenica) 

sadno – zelenjavni 
krožnik (/)* 

porova kremna juha  ( 9) 
puranji zrezek v zelenjavni omaki (9) 
zdrobovi cmoki (1:pšenica, 3, 7, 12) 
mehka solata s papriko(/) 
voda (/) 

sezonsko sadje (/) 
kamutovi piškoti* (1:pšenica, kamut) 

SRE 
01.06 

rženi kruh (1: pšenica, rž) 

smetanov namaz (3, 7) 

list zelene solate* (/) 

češnjev paradižnik (/) 

planinski čaj (1: ječmen, 7) 

sadni krožnik (/) ješprenjeva mineštra z zelenjavo in puranjim mesom (9) 
pisan kruh (1:pira, pšenica) 
kepica sladoleda (1: pšenica, 7)   
100% jabolčni sok* in voda (/) 

jagode (/) 
ovseni mešani kruh* (1:pšenica, oves)  
 

ČET 
02. 6. 

ovseni kruh (1:pšenica, oves) 
domača piščančja pašteta (7) 
list zelene solate (/) 
sadnii čaj (/) 

sadni krožnik (/)  kremna juha iz stročjega fižola (9) 
lososova lazanja (1:pšenica, 3,7,4) 
zelena solata s korenčkom (/) 
voda (/) 

francoski masleni rogljič brez 
marmelade (1:pšenca, 7) 
dnevni napitek (/) 

PET 
03. 6. 
 
 

sirova zloženka s skuto (1:pšenica, 7) 
navadni jogurt IK (7) 
korenje* narezano na kolobarje (/) 

sadni krožnik (/) 
 

fižolova kremna juha (7, 9) 
bučke v sezamovem ovoju (1:pšenica, 3, 7) 
potlačen mladi krompir z oljčnim oljem (/) 
mlado zelje v solati s čičeriko (/) 
voda (/) 

banana (/) 
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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. 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: Aida Seferović, organizatorica prehrane in ZHR 

 

 

 

DATUM ZAJTRK DOP. MALICA KOSILO MALICA 

PON 
06.06. 

graham kruh (1:pšenica) 
čičerikin namaz (7) 
sveži paradižnik (/) 
sadni čaj (/) 

sadni krožnik (/) paradižnikova juha z rdečo lečo (/) 
teletina v naravni omaki z grahom in stročjim fižolom(/) 
široki rezanci (1:pšenica, 3) 
mešana solata (/) 
voda (/) 
 

jogurt sadni (150ml)* (7)  
prepečenec (1:pšenica) 
 

TOR 
07.06. 
 

kamutov močnik z dodatkom ovsenih 
kosmičev (1:kamut, 3,7) 
jagode (/) 

sadno – zelenjavni 
krožnik (paradižnik, 
paprika)* 

cvetačna kremna juha  s fritati (1:pšenica, 9) 
puranji zrezek v gorčični omaki (9) 
rizi bizi  (/) 
zelena solata (/) 
voda (/) 

lubenica (/) 
korenčkov kruh (1:pšenica) 
 

SRE 
08.06. 

ajdov žepek (1:pšenica)* 

sir (7) 

češnjev paradižnik (/) 

mleko (7) 

sadni krožnik (/) zelenjavna enolončnica z junčjim mesom in ribano kašo (1:pšenica, 3) 
pudingova rezina (1:pšenica, 3,7) 
ananasov sok s 100% sadnim deležem(/) 

črni kruh brez aditivov (1:pšenica) 
banana(/) 
 

ČET 
09.06. 

pirino pecivo (1:pšenica, pira) 
piščančja hrenovka* 
gorčica (12) 
sveža paprika(/) 
otroški čaj (/) 

sadni krožnik (/)  piščančja bedra BKK z omako (/)* 
mlinci (1:pšenica) 
zelena solata z radičem (/) 
melona (/) 
voda 

jagode (/) 
piškoti z musliji (1:pšenica, 3, 5, 6, 7, 
8) 

PET 
10.06. 
 
 

navadni jogurt (7) 
koruzni kosmiči (1:pšenica) 
banana in borovnice (/) 

sadni krožnik (/) 
 

korenčkova juha (/) 
brokolijeve kroglice v paradižnikovi omaki (/) 
čičerikin pire (/) 
zelena solata s fižolom (/) 

sezamova štručka (1:pšenica) 
jabolko (/) 
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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 
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kumarice, vložena paprika. Označevanje: Alergeni: Jedi so označene s številkami alergenov, ki jih vsebujejo. 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: Aida Seferović, organizatorica prehrane in ZHR 

 

 

 
 

DATUM ZAJTRK DOP. MALICA KOSILO MALICA 

PON 
13. 6. 

ržen kruh* (1:pšenica, rž) 
maslo* (7) 
med (/) 
mleko* (7) 
 

sadni krožnik (/) grahova kremna juha(7,9) 
rižota s puranjim mesom, grahom in korenjem (9) 
riban trdi sir (3,7) 
zelena solata s koruzo (/) 

češnje (/) 
ajdovo pecivo (1:pšenica) 
 

TOR 
14. 6. 
 

prosena kaša na mleku* (7) 
čokolado-lešnikov posip (8) 
pšenični kruh iz polnovredne moke (črn)  
(1: pšenica) 

sadno – zelenjavni 
krožnik (/)* 

ohrovtova kremna juha s krompirjem in česnom ter oljčnim oljem (7,9) 
piščančji zrezek v smetanovi omaki (1: pšenica, 7) 
kus kus (1: pšenica) 
paradižnikova solata s porom in belim sirom ter oljčnim oljem (7) 

nektarine (/) 
ovseni kruh (1:pšenica, pira) 

SRE 
15. 6. 

pšenični mešani kruh (Graham) brez 
aditivov (1:pšenica) 
piščančje prsi (/) 
list zelene solate* (/) 
sveže kumarice (/) 
otroški čaj (/) 

sadni krožnik (/) fižolova enolončnica (9) 
pirin kruh (1:pšenica, pira) 
ajdovo pecivo z jabolki in orehi (1:pšenica, 3, 7, 8) 
domač ledeni čaj (/) 

probiotični navadni jogurt (IK) 150 ml 
(7) 
ovseni kosmiči (1:oves) 
med (/) 

ČET 
16. 6. 

sadni kefir* (7) 
sirova štručka (1:pšenica, 7) 
korenček narezan na kolobarje (/) 

sadni krožnik (/)  kremna juha iz stročjega fižola (9) 
tunina pita (1:pšenica, 4, 3, 7) 
zelena solata s korenčkom (/) 
voda (/) 

sezonsko sadje (/) 
kamutovi piškoti* (1:pšenica, kamut) 

PET 
17. 6. 
 
 

pisan kruh(1:pšenica) 
grahov namaz (7) 
list zelene solate (/) 
redkvice (/) 
bezgov čaj (/) 

sadni krožnik (/) 
 

zelenjavna kremna juha z ajdovo kašo (9) 
makaronovo meso z junčjim mesom IK in testeninami-polžki (1: pšenica, 
3,7,9),  
rdeča pesa (/) 
voda (/) 

banana (/) 
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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. 
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DATUM ZAJTRK DOP. MALICA KOSILO MALICA 

PON 
20. 6. 

ovseni kruh (1:pšenica, oves)* 
kisla smetana (7) 
marelična marmelada (/) 
mleko (7) 
 

sadni krožnik (/) ragu iz svinjine (9) 
bulgur (1:pšenica) 
riban trdi sir (3,7) 
kumarična solata (/) 

banana (/) 
polnozrnati grisini (1:pšenica) 
 

TOR 
21. 6. 
 

mlečni riž z dodatkom ovsenih kosmičev 
(1:oves, 7) 
borovnice (/) 
pšenični kruh iz polnovredne moke (črn)  
(1: pšenica) 

sadno – zelenjavni 
krožnik (/)* 

bučna kremna juha s kvinojo (/) 
puranji trakci v zelenjavni omaki (9) 
skutini štruklji (1:pšenica, 7) 
mešana solata (/)  

makova štručka (1:pšenica) 
češnje (/) 
 

SRE 
22. 6. 

mlečno pecivo (polžek) 
navadni jogurt (7) 
marelice (/) 
 

zelenjavni  krožnik 
(kumare, paprika) 
(/) 

brokolijeva juha (9) 
riž (/) 
zelenjavni ragu (9) 
paradižnikova solata s čičeriko (/) 

lubenica (/) 
koruzni kruh (1:pšenica) 

ČET 
23. 6. 

pirinin kruh (1:pšenica, pira) 
skutin namaz s puranjo šunko (7) 
rezina paprike in paradižnika 
sadni čaj (/) 

sadni krožnik (/)  kremna juha iz cvetače in korenčka (9) 
pečen file morske ščuke (4) 
pečen mladi krompir v kosih in kuhan brokoli (/) 
zelena solata (/) 
voda (/) 

mleko (7)* 
keksi obogateni z vlakninami 
(1:pšenica, oves, 3) 
 

PET 
24. 6. 
 
 

ajdovo pecivo (1:pšenica) 
ribji namaz s skušo (4,7) 
paradižnik in kumare (/) 
domača limonada (/) 
 

sadni krožnik (/) 
 

telečja obara (9) 
rženi kruh (1:pšenica, rž) 
sladoled (vanilija, čokolada) 
ananasov sok (100% sadni delež) 

sezonsko sadje (/)  
rženi kruh (1:pšenica) 
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DATUM ZAJTRK DOP. MALICA KOSILO MALICA 

PON 
27. 6. 

kamutov močnik na mleku (1: pšenica, 7) 
dušeni gozni sadeži z banano (/) 

sadni krožnik (/) bučna juha s popečenim kruhom (1:pšenica) 
brezmesna krompirjeva musaka (3,7) 
zelena solata s fižolom, paradižnikom in bučnim oljem (/) 
 

pirin kruh (1:pšenica, pira) 
marelice (/) 

TOR 
28. 6. 
 

ajdove palačinke (1:pšenica, 3,7) 
čokoladni namaz (8) 
mleko (7) 

sadno – zelenjavni 
krožnik (/)* 

piščančji file v sezamovi skorjici (1:pšenica,3,7) 
čičerikin pire (7) 
lubenica (/) 

sadna skuta (7) 
prepečenec (1: pšenica) 

SRE 
29. 6. 

rženi kruh (1:pšenica) 
mesno-zelenjavni namaz (3,7) 
sadni čaj (/) 
 

zelenjavni  krožnik 
(kumare, paprika) 
(/) 

zelenjavna enolončnica s puranjim mesom (9) 
ajdovi žganci (/) 
marmorni kolač iz polnozrnate moke (1:pšenica, 3, 7) 
sadno-zelenjavni sok(/) 
 

melona (/) 
sezamovo pecivo (1:pšenica, 11) 

ČET 
30. 6. 

koruzni kruh (1:pšenica)* 
skutin namaz z praženimi bučnimi semeni 
(7) 
sveži paradižnik (/) 
planinski čaj (/) 

sadni krožnik (/)  kremna špargljeva juha (9) 
teletina v čebulni omaki (čebulna bržola) (9) 
kus kus (1:pšenica) 
paradižnikova solata z mladim zeljem (/) 
voda (/) 

temna kraljeva štručka (1:pšenica, 8) 
dnevni napitek (/) 

PET 
01. 07. 

 
 

Črna štručka (1:pešnica) 
maslo (7) 
kuhano jajce(3) 
sveža paprika (/) 
bezgov čaj(/) 

sadni krožnik (/) 
 

paradižnikova juha z rdečo lečo (/) 
pečen losos (4) 
smetanova omaka (7) 
testenine (50% bele, 50% polnozrnate) 
zelena solata s svežimi kumarami (/) 

polnozrnati piškoti (1:pšenica, 3, 7) 
Nektarina (/) 

 


