
JEDILNIK ZA OTROKE I. STAROSTNEGA OBDOBJA 

• Skladno z Uredbo o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom št. 1169/2011 vas  obveščamo, da jedi na jedilniku lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali 

preobčutljivost. Dietni obroki  se pripravljajo na osnovi zdravniškega potrdila uradne medicine,  v skladu z internimi navodili vrtca in katalogom alergenov. 

• Za otroke, ki prihajajo v vrtec zgodaj zjutraj so na razpolago koščki kruha (žito - pšenična, oves, pira, rž, ječmen vsebuje gluten, sezam) ali prepečenec (žito – pšenica – gluten, lahko 

vsebuje sledove sezama, mleka, soje), nesladkan čaj in voda 

• Katalog alergenov je objavljen na spletni strani in oglasnih deskah vrtca. KATALOG ALERGENOV 

• (*) v jedeh, kjer je živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno živilo (surovina) ekološkega porekla. Takšna označba je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil in jedi v obratih 

javne prehrane (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). 

• (S) označuje prisotnost svinjskega mesa. 

• Barva označuje živilo integrirane pridelave 

• Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

DOBER TEK! 

DATUM ZAJTRK 
DOPOLDANSKA 

MALICA 
KOSILO POPOLDANSKA MALICA 

Ponedeljek 

27.01.2020 

Sadni čaj, francoski rogljič z 

marmelado, koščki hruške 
sadna košarica 

Goveja juha z rinčicami, široki rezanci 

v paradižnikovi omaki z bučkami, sir, 

zelena solata z rukolo, voda 

Mleko 1/5, 

beli kruh z rozinami*  

Torek 

28.01.2020 

Bela kava, ovseno pecivo*, 

masleni namaz, koščki ananasa 

sadno-

zelenjavni 

krožnik 

Korenčkova juha, telečja pečenica*, 

pire krompir, kisla repa, planinski čaj 
Kaki 

Sreda 

29.01.2020 

 

Šipkov čaj, polbeli kruh, kuhano 

jajce, češnjev paradižnik   
sadna košarica 

Brokolijeva juha, piščančja rižota,  

zelje v solati s čičeriko,  

kompot iz suhega sadja 

Navadni jogurt*, 

jabolko 

Četrtek 

30.01.2020 
Mlečni močnik, suhe slive 

sadno-

zelenjavni 

krožnik 

Porova juha, ribji haše (Najdihojca); 

losos v smetanovi omaki (Janina),  pirini 

špageti, zelena solata s koruzo, voda 

Pomaranča, 

korenčkov kruh* 

Petek 

31.01.2020 

Otroški čaj, graham kruh, 

piščančja salama*, kisle 

kumarice 

sadno-

zelenjavni 

krožnik 

Telečja obara, žganci iz ajdove moke*, 

jabolčni zavitek, voda 

Pinjenec, 

banana 

http://www.kranjski-vrtci.si/wp-content/uploads/2019/11/Katalog-alergenov-november-2019-v.1.pdf

