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DAN MALICA Vsebuje 
alergene KOSILO Vsebuje 

alergene Malica vrtec Vsebuje 
alergene 

PON 
4.1. 

Šipkov čaj, ovseni kruh, sirni namaz, 
kisle kumarice, jabolka 

Vrtec: mleko ali čaj 

1PŠ,1OV,7, 10 Jota, kruh, jogurtovo pecivo z borovnicami,  
jabolčni sok 

Vrtec najmlajši: sladko zelje z piščančjim mesom in krompirjem 

1PŠ,3,7 *Bio jagodni jo-

gurt, kruh 
1PŠ,1OV, 6,7 

TOR 
5.1. 

Kakav, marmeladni rogljiček, banana 
 

Vrtec: mleko ali čaj 

1PŠ,6,7 Grahova juha, pečene piščančje bedrce, mlinci, rdeča pesa, 
sadje 

Vrtec najmlajši: belo meso, zelenjavna omaka 

1PŠ,3,7 Banana 
 

SRE 
6.1. 

Mlečni *khorasan zdrob s čokola-
dnim posipom, jabolčni krhlji 

Vrtec: mleko ali čaj 

1KH, 6,7,12 Kisla *repa, matevž, pečenica, pecivo, banana, napitek 
Vrtec najmlajši: hrenovka 

1PŠ,7 Klementina, pleteni 

kruh 

1PŠ,6 

ČET 
7.1. 

Lipov čaj, kruh Gustav s semeni, ribji 
namaz, korenček 
Vrtec: mleko ali čaj 

1PŠ,1RŽ,4 7,11 Porova juha, špageti po bolonjsko, zelena solata, 
banana 

1PŠ,3,7 Ego quark s sadno 

kašo, kruh 
1PŠ,1RŽ,7 11 

PET 
8.1. 

Mleko, pleteni kruh, čokoladni na-
maz, pomaranča 
Vrtec: mleko ali čaj 

1PŠ,6,7,8L Kremna špinača, pire krompir, kuhano jajce,  
čokoladni puding s smetano 

 

1PŠ,3,7 Jabolko, pol žemljice 1PŠ,6 

       
 

PON 
11.1. 

Bela kava, biomix kruh, mesni namaz 
s skuto 

Vrtec: mleko ali čaj 

1PŠ,1OV,1J, 4,7 Paradižnikova juha, pečenka, *ajdova kaša, endivija s 
krompirjem, sadje 

1PŠ Hruška, masleni keksi 1PŠ,7 

TOR 
12.1. 

Zeliščni čaj, pirin kruh, piščančja 
prsa, kumarice, sadje 

Vrtec: mleko ali čaj 

1PI,1RŽ,6,7, 10 Pasulj, kruh, jabolčna pita, limonada 
 

Vrtec najmlajši: fižolova juha, jabolčna pita, sok 

1PŠ,3,7 Mleko, kruh 1PI,1RŽ,6, 7 

SRE 
13.1. 

Mlečni riž s čokoladnim posipom, 
mešano suho sadje 

Vrtec: mleko ali čaj 

6,7 Goveji golaž, polenta, zelena solata s korenčkom, kivi 
Vrtec najmlajši: goveja juha z mesom, svaljki z drobtinami, kompot 

1PŠ 
 

Jabolko, V žemljice 1PŠ,6 

ČET 
14.1. 

Mleko, ajdov kruh, maslo z medom, 
sadje 

Vrtec: mleko ali čaj 

1PŠ,1J,7 Pastinakova juha s kruhovimi kockami, špageti po milan-
sko, zelena solata s koruzo 

1PŠ,3,7 Banana 
 

PET 
15.1. 

Lipov čaj, kruh iz kmečke peči, čičeri-
kin namaz, kislo zelje, kivi 

Vrtec: mleko ali čaj 

1PŠ,1RŽ,7 Cvetačna juha, krompirjeva musaka z jajcem in zelenjavo, 
zelje s fižolom, sadje 

1PŠ,3,7 *Bio breskov kefir, 

kruh 

1PŠ,1RŽ,7 



       

PON 
18.1. 

Čaj, ovseni kruh, jajčni namaz,  rdeča 
paprika 

Vrtec: mleko ali čaj 

1PŠ,1OV,6 *Bujta repa z mesom, kruh, domači marmeladni rogljiček, 
jabolčni sok 

1PŠ,3,7 Pomaranča, kruh 1PŠ,1OV, 6 

TOR 
19.1. 

Kakav, pisana pletenka,  
klementina 

Vrtec: mleko ali čaj 

1PŠ,6,7 Juha iz zelene, rižota s piščančjim mesom, rdeča pesa, 
sadje 

10 Jagodni sok, grisini 1PŠ,7 

SRE 
20.1. 

Šipkov čaj, sovital kruh, sir, kisle ku-
marice 

Vrtec: mleko ali čaj 

1PŠ,1RŽ,1J, 

1OV,6,7,10, 11 
Goveja juha s fritati, grahova omaka z mesom, kus 

kus, endivija z radičem s krompirjem 1PŠ,3,7 1PŠ,3,7 
Banana 

 

ČET 
21.1. 

Planinski čaj, jelenov kruh, pisani na-
maz, kislo zelje, hruška 

Vrtec: mleko ali čaj 

1PŠ,1RŽ,1J, 

1OV,6,7,11 
 

Čufti v paradižnikovi omaki, pire krompir s cvetačo, banana 1PŠ,3,7 Jabolko, kruh 1PŠ,1RŽ,6 

PET 
22.1. 

Mlečni močnik s čokoladnim posi-
pom, suho sadje 
Vrtec: mleko ali čaj 

1PŠ,6,7,12 Špinačna juha s kroglicami, ribje pogačice,  
*ješprenj z zelenjavo v solati 

1PŠ,3,7 *Bio jogurt, kruh 1PŠ,1RŽ, 

11,6,7,11 

       
PON 
25.1. 

Bela kava, graham kruh, liptovski na-
maz, korenčkove palčke 

Vrtec: mleko ali čaj 

1PŠ,6,7 Zelenjavna juha, piščančji paprikaš, polžki, zelena solata 1PŠ,3,7 Jabolko, masleni 

keksi 

1PŠ,7 

TOR 
26.1. 

Bezgov čaj, rženi kruh, rezina sa-
lame, kisle kumarice 

Vrtec: mleko ali čaj 

1RŽ,1PŠ,7, 10 Zelenjavna juha s *kvinojo in piščančjim mesom, gratini-
rane skutne palačinke, jabolčni kompot s suhimi slivami 

1PŠ,3,7 Pomaranča, kruh 1RŽ,1PŠ 

SRE 
27.1. 

Zeliščni čaj, koroški rženi kruh, 
lečin namaz, paprika, sadje 

Vrtec: mleko ali čaj 

1RŽ,1PŠ,7 Krompirjeva smetanova juha, makaronovo meso, zelena 
solata s koruzo 

1PŠ *Bio jogurt, grisini 1PŠ,7 

ČET 
28.1. 

Bela kava, radgonski rženi kruh, 
pašteta, kislo zelje 

Vrtec: mleko ali čaj 

1RŽ,1PŠ,7 Goveja juha z rezanci, govedina v zelenjavni omaki, kru-
hove rezine, endivija s krompirjem 

 

1PŠ,3,7 Pomaranča, kruh 1RŽ,1PŠ 

PET 
29.1. 

Mlečna *prosena kaša s čokola-
dnim posipom, suhe slive 

Vrtec: mleko ali čaj 

6,7 Brokolijeva juha, ocvrt riba, krompirjeva solata s porom, 
mandarina 

Vrtec najmlajši: krompirjeva omaka s korenčkom 

1PŠ,3,4,7 Jabolko, 
polnozrnati 

keksi 

1PŠ,1OV, 8L 

 

 
Kot napitek nudimo: čaj, vodo, razredčen 100 % sadni sok ali 100 % sadni sirup brez dodanega sladkorja. Blagovne znamke pekovskih izdelkov so z manj soli in aditivov, katerim se tudi sicer v 

prehrani  otrok izogibamo. V vseh jedeh smo ukinili ali vsaj razpolovili količino dodanega sladkorja. Izogibamo se izdelkom iz prečiščenih živil (bela moka, bel riž…) in uvajamo čim več 
polnovrednih domačih jedi iz lokalno pridelanih živil, prisluhnemo pa tudi željam otrok. Navedbe alergenov v jedilniku ne vključujejo navedb alergenov v sledovih in možnih navzkrižnih 

kontaminacij. 



(*) v jedi je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Legenda alergenov v jedilniku:  

1 žito, ki vsebuje gluten ( PŠ-pšenica, R-rž, J-ječmen, OV-oves, Pl-pira), 2-raki, 3-jajca, 4-ribe, 5-arašidi, 6-soja, 7- mleko in ml. izdelki z laktoz 8-oreščki ( L-lešniki, 9- listna zelena, 10-gorčično seme, 11-
sezamovo seme, 12-žveplov dioksid, 13-volčji bob, 14-mehkužci 

Zaradi različnih vzrokov se lahko jedilnik spremeni ali prilagodi. 
Opomba: Jedilnik je v skladu s smernicami NIJZ: Higienskimi smernicami za izvajanje pouka v osnovni šoli in vrtcu,  (za otroke vrtca in učence šole) v času epidemije covid-
19 in po njej. 

Otrokom vrtca in učencem šole z drugačnim načinom prehranjevanja, ponudimo jedi, ustrezne njihovim načinom prehranjevanja – zdravstveno potrdilo o dieti. 
Vodja prehrane: Mateja Vodenik Pangeršič 

 

 
Ali ste vedeli… 

Januar ali prosinec je prvi mesec v gregorijanskem kole-

darju. Ime je dobil po rimskem bogu Janusu.  

Izvirno slovensko ime za januar je prosinec, hrvaško si-

ječanj, češko leden in poljsko styczeń. Druga stara imena 

so: prosenec, prozimec, prezimec, zimec, lednik, snežnik, 

svečen, mali božičnik, prvnik, novoletnik, sredozimen, v 

prekmurščini sečén in tudi januar. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mesec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gregorijanski_koledar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gregorijanski_koledar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimska_mitologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Janus
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenščina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ime
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrvaščina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Češčina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Poljščina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prekmurščina

