
Vrtec Martin Krpan Cerknica

DATUM
DOPOLDANSKA 

MALICA

Kruh ta teden naročamo pri pekarni Mlinotest. 

Jedilnik je prilagojen otrokom od 1. do 2. leta starosti. Otroci starosti 1-2 imajo za zajtrk kuhane mlečne jedi, dopoldanska in popoldanska malica sta 

prilagojeni, pri kosilu dnevno dobijo polega zapisanega kosila zelenjavno juho in prilagojeno solato.                                                                                                                                                                                 

Otrokom ves čas bivanja v vrtcu nudimo nesladkan čaj ali vodo. 

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

Obroki lahko vsebujejo alergene iz priloge II Uredbe 1169/2011/EU. Katalog jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski za starše pri glavnih vhodih in na 

vpogled v kuhinji.  Loa- dobavitelj lokalnega sadja in zelenjave ter drugih izdelkov. Za kuhane mlečne jedi vrtec uporabi mleko s Kmetije Mihelčič (povprečno 

enkrat tedensko). (s*) -  jed vsebuje svinjino

21. 10. 2021
bio rženi kruh, jajčni namaz, sveža 

paprika, kamilični čaj                                                                  

sadni prigrizek enolončnica kaura (*s), bio črni kruh, skutni štruklji banana, jabolko

22. 10. 2021

mleko, črni kruh, bio maslo, 

marelična marmelada, jagodni čaj                                                       

sadni prigrizek cvetačna juha, tuna v paradižnikovi omaki s koruzo, 

polnozrnate testenine svedri, kitajsko zelje v solati                                                            

1-2 let: testenine polžki

borovničev sok 

redčen z vodo, 

krispi kruhek                                  

19. 10. 2021
kuhani ovseni kosmiči na mleku, 

šipkov čaj

sadni prigrizek 

(maline)

fižolova šara, polbeli kruh, makovo pecivo navadni jogurt, 

koruzni kosmiči

20. 10. 2021

bela kava, pirin kruh, topljeni sir, 

kisle kumarice, borovničev čaj

sadni prigrizek goveja juha z zakuho, dušena govedina, sladko rdeče 

zelje v omaki, tlačen krompir                                                                                    

1-2 let: zakuha ribana kaša, drobno rezana govedina, 

drobno rezano zelje

sadni krožnik 

(hruška, jabolko)

ZAJTRK KOSILO
POPOLDANSKA 

MALICA

18. 10. 2021
hot dog štručka, telečje hrenovke, 

gorčica, planinski čaj                                                   

sadni prigrizek zelenjavna juha, raztresene sarme, radič v solati s 

krompirjem                                                                                                           

žitna rezina                                   

1-2: mlečna rezina

JEDILNIK ZA OTROKE I. IN II. STAROSTNEGA OBDOBJA 

od 18. 10. 2021 do 22. 10. 2021

Pripravila: Špela Strnad (OPZHR) v sodelovanju z Dejan Pirc (vodja kuhinje)


