JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje)
28. 6. 2021 – 2. 7. 2021
OBROK

ZAJTRK

KOSILO

POPOLDANSKA
MALICA

Ponedeljek
28. 6. 2021

Bela kava,
prekmurski kruh L,
sirni namaz,
kumarične palčke

Piščančji file v
vrtnarski omaki,
kus kus,
kristalka

Grisini,
jabolko

Torek
29. 6. 2021

Kakav,
kruh moje babice L,
ekstra namaz,
korenčkove palčke

Sreda
30. 6. 2021

Mlečni riž s cimetom,
melona

DAN IN
DATUM

Četrtek
1. 7. 2021

Petek
2. 7. 2021

Mleko,
Gustav s semeni L,
BIO zelenjavni
namaz,
mlada čebula
BIO mleko ali BIO
mlečni zajtrk
Sadni čaj,
BIO mala žemlja,
BIO Gaudar,
rezine sveže paprike

Juha milijonka,
svinjski zrezek v
čebulni omaki,
kruhov cmok,
mehkolistna solata L
Čufti v paradižnikovi
omaki, Polnjena
paprika
pire krompir,
vanilijev sladoled

Banana

Rogljički moje
babice L

Krompirjev golaž z
govedino,
kruh iz kmečke peči L,
domači višnjev retaš

Sadni krožnik
(lubenica, ananas)

Juha z BIO ajdovo
kašo in BIO kislo
smetano,
BIO pirini svedrčki s
tunino omako,
BIO rdeča pesa

BIO sadni jogurt

Zaradi morebitnih težav pri dobavi živil, lahko pride do manjših sprememb na jedilniku.
Obroki lahko vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe št. 1169/2011 (EU). Katalog alergenov, ki se lahko
nahajajo v posameznih obrokih, se nahaja na spletni strani Vrtca Murska Sobota in na oglasni deski v
vseh enotah vrtca.
Opombe: Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada.
Za otroke stare 1-2 let je hrana prilagojena (narezana) otrokovim potrebam in razvojnim značilnostim.
Oznake: - L Živilo lokalne pridelave
- S Živilo slovenskega porekla
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JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje)
5. 7. 2021 – 9. 7. 2021
OBROK
DAN IN
DATUM

Ponedeljek
5. 7. 2021

Torek
6. 7. 2021

Sreda
7. 7. 2021

Četrtek
8. 7. 2021

Petek
9. 7. 2021

ZAJTRK

KOSILO

POPOLDANSKA
MALICA

Karamelno mleko,
domači delani kruh L,
korenčkov skutni
namaz,
ananas
Planinski čaj,
Graham kruh L,
jajčni namaz,
sveže kumare
Mleko,
mini več zrnati
rogljiček L,
melona

Cvetačna juha,
mesna lazanja,
paradižnik L in
kumare v solati

Otroški keksi,
domača limonada

BIO Golaževa juha z
govedino z žličniki,
domači čokoladni
puding

Jogurtov sadni
napitek

Puranja pečenka,
koruzni mlinci S,
mlado zelje s fižolom

Jagode s smetano

Sadna juha
(breskev, jabolko),
svinjski ciganski
zrezek,
riž,
sestavljena solata
(zelena, cvetača)

Banana

Krepka juha,
sadni cmoki,
mešani kompot

Italijansko pecivo L

Sadni (marelica) jogurt
s koruznimi kosmiči

Kakav,
moravski kruh L,
tunin namaz,
češnjev paradižnik L

Zaradi morebitnih težav pri dobavi živil, lahko pride do manjših sprememb na jedilniku.
Obroki lahko vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe št. 1169/2011 (EU). Katalog alergenov, ki se lahko
nahajajo v posameznih obrokih, se nahaja na spletni strani Vrtca Murska Sobota in na oglasni deski v
vseh enotah vrtca.
Opombe: Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada.
Za otroke stare 1-2 let je hrana prilagojena (narezana) otrokovim potrebam in razvojnim značilnostim.
Oznake: - L Živilo lokalne pridelave
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- S Živilo slovenskega porekla

JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje)
12. 7. 2021 – 16. 7. 2021
OBROK

ZAJTRK

DAN IN
DATUM

Ponedeljek
12. 7. 2021

Torek
13. 7. 2021

Sreda
14. 7. 2021

Četrtek
15. 7. 2021

Petek
16. 7. 2021

KOSILO

POPOLDANSKA
MALICA

Zelenjavna
enolončnica,
Sirova mini štručka L
biskvit s sadnim
prelivom
Jagodni čaj,
Lečina juha,
L
soboški kruh ,
svaljki z lešniki in
mozzarella in
orehi,
Sadni jogurt
L
paradižnik z baziliko,
višnjev kompot z
oljčnim oljem in kisom
jabolki
Mleko,
Paniran piščančji
L
domači delani kruh ,
zrezek s sezamom,
Sadni krožnik
dvobarvni namaz,
otroška francoska
(ananas, maline)
jabolko
solata
Ješprenova juha,
Bela kava,
file škarpene po
L
prekmurski kruh ,
tržaško,
Masleni keksi,
liptauer namaz,
pire krompir,
lubenica
L
rezine sveže paprike paradižnikova solata
z bučnim oljem L
Mlečni močnik s
surovim mlekom,
grozdje

Kakav,
ovseni kruh L,
sardelni namaz,
list solate

Špinačna juha,
rižota s svinjskim
mesom,
grška solata

Nektarina

Zaradi morebitnih težav pri dobavi živil, lahko pride do manjših sprememb na jedilniku.
Obroki lahko vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe št. 1169/2011 (EU). Katalog alergenov, ki se lahko
nahajajo v posameznih obrokih, se nahaja na spletni strani Vrtca Murska Sobota in na oglasni deski v
vseh enotah vrtca.
Opombe: Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada.
Za otroke stare 1-2 let je hrana prilagojena (narezana) otrokovim potrebam in razvojnim značilnostim.
Oznake: - L Živilo lokalne pridelave
- S Živilo slovenskega porekla
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JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje)
19. 7. 2021 – 23. 7. 2021
OBROK

ZAJTRK

KOSILO

Ponedeljek
19. 7. 2021

Karamelno mleko,
ajdov kruh L,
špinačni namaz,
korenčkove palčke

Torek
20. 7. 2021

Mleko,
skutna blazinica L,
marelica

Sadna juha
(malina, jabolko),
makaronovo meso,
kristalka s koruzo
Piščančji zrezek v
naravni omaki,
BIO bulgur,
rdeča pesa
Ričet,
koruzni kruh L,
100 % pomarančni
sok + voda
Porova juha,
tunin polpet,
grahova omaka,
pire krompir

DAN IN
DATUM

Sreda
21. 7. 2021
Četrtek
22. 7. 2021

Petek
23. 7. 2021

Navadni jogurt,
med,
ovseni kosmiči,
jabolčni krhlji
Sveža limonada,
več zrnata žemlja L,
piščančje prsi v ovitku,
češnjev paradižnik L
Bela kava,
Graham kruh L,
maslo,
marmelada,
melona

Goveji golaž,
polenta,
jagodni sladoled

POPOLDANSKA
MALICA

Banana

Grisini s sezamom,
borovnice

Lubenica
Domači vanilijev
puding z
malinovcem

Pecivo z bučnicami L

Zaradi morebitnih težav pri dobavi živil, lahko pride do manjših sprememb na jedilniku.
Obroki lahko vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe št. 1169/2011 (EU). Katalog alergenov, ki se lahko
nahajajo v posameznih obrokih, se nahaja na spletni strani Vrtca Murska Sobota in na oglasni deski v
vseh enotah vrtca.
Opombe: Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada.
Za otroke stare 1-2 let je hrana prilagojena (narezana) otrokovim potrebam in razvojnim značilnostim.
Oznake: - L Živilo lokalne pridelave
- S Živilo slovenskega porekla
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JEDILNIK (I. in II. starostno obdobje)
26. 7. 2021 – 30. 7. 2021
OBROK
DAN IN
DATUM

Ponedeljek
26. 7. 2021

Torek
27. 7. 2021

Sreda
28. 7. 2021

ZAJTRK

KOSILO

POPOLDANSKA
MALICA

Kakav,
kruh iz kmečke peči L,
ekstra namaz,
kumarične palčke
Mleko,
kruh moje babice L,
borovničev skutni
namaz,
ananas
Karamelno mleko,
ovseni kruh L,
sirno-zelenjavni
namaz,
korenčkove palčke

Juha prežganka,
ajdova kaša s
piščančjim mesom,
gentila

Lubenica

Brokolijeva juha,
ciganska pečenka,
pražen krompir,
rdeča pesa

Rogljički moje
babice L

Korenčkova juha,
grška musaka,
mehkolistna solata

Sadni krožnik
(melona, jabolko)

Četrtek
29. 7. 2021

Bela kava,
polenta,
suhe hruške

Petek
30. 7. 2021

Hibiskus čaj,
svinjska hrenovka,
Graham bombetka L,
ajvar,
paradižnik

Puranji zrezek v
zelenjavni omaki,
polenta,
kumarična solata z
bučnim oljem L
Kremna juha iz bučk
in blitve,
palačinke s skuto,
100 % ananasov sok +
voda

Sadni jogurtov
napitek

Banana

Zaradi morebitnih težav pri dobavi živil, lahko pride do manjših sprememb na jedilniku.
Obroki lahko vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe št. 1169/2011 (EU). Katalog alergenov, ki se lahko
nahajajo v posameznih obrokih, se nahaja na spletni strani Vrtca Murska Sobota in na oglasni deski v
vseh enotah vrtca.
Opombe: Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna limonada.
Za otroke stare 1-2 let je hrana prilagojena (narezana) otrokovim potrebam in razvojnim značilnostim.
Oznake: - L Živilo lokalne pridelave
- S Živilo slovenskega porekla
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