
Vrtec Martin Krpan Cerknica

DATUM
DOPOLDANSKA 

MALICA

JEDILNIK ZA OTROKE I. IN II. STAROSTNEGA OBDOBJA 

od 25. 10. 2021 do 29. 10. 2021

ZAJTRK KOSILO
POPOLDANSKA 

MALICA

25. 10. 2021
bio črni kruh, turistična pašteta, 

sveže kumare, čaj hibiskus

sadni prigrizek bujta repa (*s), bio ovseni kruh, palačinke z marelično 

marmelado

bio štručka s 

čokoladnimi zrni, 

voda z limono

27. 10. 2021

pisani kruh, salama puranja prsa, 

sveža paprika, planinski čaj 

sadni prigrizek enolončnica z rdečo lečo in masleno bučo, pirin kruh, 

jogurtovo pecivo s čokoladno kremo

krispi kruhek, sirni 

namaz                                        

1-2: kruh

26. 10. 2021
ajdov kruh z orehi, liptavski namaz, 

čaj gozdni sadeži

sadno-zelenjavni 

prigrizek (korenje)

goveji golaž, polenta, stročji fižol v solati sadna skuta

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

28. 10. 2021
bio pirin zdrob na mleku, posip iz 

mandljev in lešnikov, sadni čaj

sadni prigrizek krompirjeva musaka z mletim mesom, papriko in bučko, 

zelena solata

borovničev nektar 

redčen z vodo, kruh

29. 10. 2021
kakav, mlečna štručka, šipkov čaj                            sadni prigrizek losos v smetanovi omaki s porom, špinačni rezanci, zeljna 

solata z radičem in koruzo

banana

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


