
VRTCI OBČINE ŽALEC 

JEDILNIK april  2021 

Št. 6002-1/2020-8 

 

 

 

JEDILNIK od 1. 4. do 2. 4. 2021 

 

 
 

DATUM MALICA KOSILO 
četrtek 

1. 4. 2021 

 

 

Borovničev čaj  

piščančja prsa v 

ovoju rženi kruh (G) 

sveža paprika 

 

Cvetačna juha (cvetača*) s kus-kusom (G,M) 

puran v smetanovi omaki (G,M) 

krompirjevi njoki (G,M,J,Ss) 

endivija s čičeriko 

petek 

2. 4. 2021 

 
 

Mleko (M),  

kvašen zajček 

(G,M,J,O,S,Ss), sadje 

 

Porova juha s krompirjem (G,M) 

dušena govedina (G,M,Z,Gs) 

pečena koruzna polenta (G,M) 

kristalka* z jajčko (J) 
 

 

 

Opomba: 

Kruhi lahko vsebujejo v sledeh: mleko, soja, jajca, sezam 

Začimbe lahko vsebujejo v sledeh: gluten, mleko, jajca, soja, zelena, gorčično seme, 

sezamovo seme, oreščki 
 

Obroki vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe EU 1169/2011 in so označeni s kraticami: gluten 

– G, mleko – M, jajca – J, ribe – R, arašidi – A, soja – S, oreščki (lešniki-L,orehi–O, mandeljni–

Ma) gorčično seme – Gs, sezamovo seme- SS, volčji bob – VB, zelena- Z, žveplov dioksid in 

sulfiti – ŽD, SU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VRTCI OBČINE ŽALEC 

JEDILNIK april  2021 

Št. 6002-1/2020-8 

 

JEDILNIK  od 6. 4. do 9. 4. 2021  
 

DATUM MALICA KOSILO 
Torek 

6. 4. 2021 

 

 

Otroški čaj z medom 

skutina žemlja (G,M) 

sir (M) 

sveža paprika 

 

Bučna juha s sojinimi kosmiči (M,S) 

 štefani pečenka (G,M,J,Ss) 

pire krompir (M)  

mešana solata s krompirjem 

 
Sreda  

7. 4. 2021 

 

 

Planinski čaj  

polbeli kruh (G) 

domač namaz z bio 

posebno salamo *(M,J) 

 

 

čebulna juha z ribano kašo (G,J,Z) 

pečen ostriž (R) 

krompir v kosih (M) 

zelenjavna priloga (M) 

rdeča pesa 

Četrtek 

8. 4. 2021 

 

 

Mlečni riž (bio 

nehomogenizirano 

mleko*)(M) 

cimetov posip  

hruške 

Krompirjeva kremna juha z ostrigarji (M,G) 

pečene piščančje krače 

zelenjavni divji riž (Z)  

radič s fižolom 

Petek 

9. 4. 2021 

 

 

 

Kakao (G,M,O) 

koruzni kruh (G) 

domač fižolov namaz (M,J) 

svež por 

 

Zelenjavna enolončnica z lečo, kvinojo (G,Z) 

kruh (G) 

domača rulada s kislo smetano in džemom (G,M,J) 

100% jabolčni sok 

 

Opomba: 

Kruhi lahko vsebujejo v sledeh: mleko, soja, jajca, sezam 

Začimbe lahko vsebujejo v sledeh: gluten, mleko, jajca, soja, zelena, gorčično seme, 

sezamovo seme, oreščki 
 

Obroki vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe EU 1169/2011 in so označeni s kraticami: gluten 

– G, mleko – M, jajca – J, ribe – R, arašidi – A, soja – S, oreščki (lešniki-L,orehi–O, mandeljni–

Ma) gorčično seme – Gs, sezamovo seme- SS, volčji bob – VB, zelena- Z, žveplov dioksid in 

sulfiti – ŽD, SU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VRTCI OBČINE ŽALEC 

JEDILNIK april  2021 

Št. 6002-1/2020-8 

 

JEDILNIK od 12. 4. do 16. 4. 2021 
 

 

DATUM MALICA KOSILO 
ponedeljek 

12. 4. 2021 

 

Mleko (M), čokoladni rogljič 

(G, M, O) 

Brokoli juha (G,M), polžki z mesom (G), rdeča 

pesa 

torek 

13. 4. 2021 

 

 
 

Lipov čaj  

ajdov kruh (G) 

hrenovke (M) 

vložena paprika  

gorčica (Gs) 

Ješprenj z mesom (G,Z) 

Kruh (G) 

domač marmorni kolač s kislo smetano (G,M,J,O) 

100% malinov sok 

sreda 

14. 4.2021 

 

 
 

Otroški čaj  

kruh s semeni (G,Ss) 

kisla smetana (M) 

mocarella in mladi zeliščni 

sir s koprivo (M) 

redkvica 

Prežganka z jajcem (G,J) 

svinjska pečenka (G,M,Z,Gs) 

priloga (maslen novi krompir, brstični ohrovt, 

korenček) (M) 

majniška solata z jajčko (J) 

četrtek 

15. 4. 2021 

 
 

 

Melisin čaj z medom in 

limono 

mlečna štruca (G,M,J) 

sadnozelenjavni namaz (M) 

 

Enolončnica s stročjim fižolom (G,Z)  

kruh (G) 

domača skutina pita z jabolkami (G,M,J) 

100% jagodni sok 

Petek 

16. 4. 2021 

 

 

 

 

Pšenični zdrob na mleku 

((M,G), cimetov posip (O), 

banana 

česnova juha s fritati (G,M,J,Z) 

rižota s svežo tunino (R) 

zelena solata s paradižnikom 

 

 

 

Opomba: 

Kruhi lahko vsebujejo v sledeh: mleko, soja, jajca, sezam 

Začimbe lahko vsebujejo v sledeh: gluten, mleko, jajca, soja, zelena, gorčično seme, 

sezamovo seme, oreščki 
 

Obroki vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe EU 1169/2011 in so označeni s kraticami: gluten 

– G, mleko – M, jajca – J, ribe – R, arašidi – A, soja – S, oreščki (lešniki-L,orehi–O, mandeljni–

Ma) gorčično seme – Gs, sezamovo seme- SS, volčji bob – VB, zelena- Z, žveplov dioksid in 

sulfiti – ŽD, SU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VRTCI OBČINE ŽALEC 

JEDILNIK april  2021 

Št. 6002-1/2020-8 

 

JEDILNIK od 19. 4. do 23. 4. 2021  
 

 

DATUM MALICA KOSILO 
ponedeljek 

19. 4. 2021 

 

Mleko (M),  

kruh z ovsenimi kosmiči 

(G) 

kisla smetana (M) 

borovničev džem 

 

Špinačna juha z rukolo (G,M,J,Z) 

paniran piščančji medaljon (G,M,J,S,Ss) 

zelenjavni riž (Z) 

mešana solata 

torek 

20. 4. 2021 

 

 
 

Bezgov čaj 

Polnozrnati kruh (G) 

domač namaz z bučnicami 

(M,J)  

rezina paradižnika 

 

mesnozelenjavna enolončnica (govedina*) (G,Z) 

kruh (G) 

čokoladna rezina z maskarponejem 

(G,M,J,O) 

100 % ananasov sok 

sreda 

21. 4. 2021 

 

 

 

Zeliščni čaj z limono 

polbeli kruh (G) 

mladi kajmak z zelenjavo 

(M) 

Zeljna juha s čičeriko (G,M) 

mesna lazanja (G,M,J) 

rdeča pesa 

četrtek 

22. 4. 2021 

 

Bela kava (G,M) 

koruzni kruh (G) 

figov namaz (G,M) 

 

korenčkova juha z zlatimi kroglicami (G,M,J)  

vodni vlivanci za prilogo z mesom (G,M,J) 

radič s fižolom 

Petek 

23.4.2021 
Planinski čaj,  

skutina pena s sadjem (M),  

koruzni kruh (G) 

Ohrovtova juha s kvinojo (M,Z),  

pečeni losos z buzaro omako (M,R,Z) 

zapečen krompir s kislo smetano in jajcem (M,J) 

gentile solata s pinjolami (O) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VRTCI OBČINE ŽALEC 

JEDILNIK april  2021 

Št. 6002-1/2020-8 

 

JEDILNIK od 26. 4. do 30. 4. 2021  
 

DATUM MALICA KOSILO 
ponedeljek 

26. 4. 2021 

 

Mleko (M) 

Marelična marmelada 

domače maslo (M)  

bio koruzni mešani kruh s 

sezamom* (G, Ss) 

Ohrovtova enolončnica z govedino (G,Z) 

kruh (G) 

sadna solata z gozdnimi sadeži 

sreda 

28. 4. 2021 

 

 

 

 

Sadni čaj 

rženi kruh (G) 

ribji namaz (M,J,R,Gs) 

sveže kumarice 

 

Špargljeva juha (G,M,Z) 

telečji ragu z zelenjavo (G,M,Z),  

mladi krompir v kosih (M) 

kitajsko zelje s fižolom 

četrtek 

29. 4. 2021 

 

Bela kava (M,G) 

pirin buhtelj s slivovo 

marmelado (G,M,J) 

sadje 

Brokoli juha z ajdovo kašo (G,M) 

široki rezanci (M,G), piščančji trakci v gobovi 

omaki z gorgonzolo (G,M,Ss),  

zeljna solata s krompirjem 
peter 

30. 4. 2021 
Bezgov čaj, graham kruh (G) 

aljaževa salama (M,G) 

kisle kumare (Gs) 

Bograč (G,Z), Kruh (G) 

Skutina gibanica (G,M,J) 

100% jabolčni sok 

 

Opomba: 

Kruhi lahko vsebujejo v sledeh: mleko, soja, jajca, sezam 

Začimbe lahko vsebujejo v sledeh: gluten, mleko, jajca, soja, zelena, gorčično seme, 

sezamovo seme, oreščki 
 

Obroki vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe EU 1169/2011 in so označeni s kraticami: gluten 

– G, mleko – M, jajca – J, ribe – R, arašidi – A, soja – S, oreščki (lešniki-L,orehi–O, mandeljni–

Ma) gorčično seme – Gs, sezamovo seme- SS, volčji bob – VB, zelena- Z, žveplov dioksid in 

sulfiti – ŽD, SU. 
 

 

SPLOŠNA OPOMBA: 

 dopoldanska malica: sadje (torek, sreda, petek) 

 shema šolskega sadja (četrtek) 

 popoldanska malica: jabolko, kruh  

 v čajnem kotičku ponudimo otrokom 1. razreda nesladkan čaj ali neoporečno pitno vodo 

 pridržujemo si pravice spremembe jedilnika glede na zagotavljanje ponudbe dobaviteljev 

 na jedilnik uvrščamo tudi lokalno hrano  
v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo 


