
JEDILNIK     JANUAR                                          VVE pri OŠ TURNIŠČE 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

OPOMBE: Tekom dneva imajo otroci na razpolago NESLADKAN ČAJ, VODO ali VODO Z NARAVNIM LIMONINIM SOKOM TER SEZONSKO SADJE.  

Za prvo starostno obdobje je hrana drobno narezana. Dietni obroki za otroke se pripravljajo na osnovi zdravniškega potrdila uradne medicine.  

V primeru, da določena živila niso dobavljiva, si pridružujemo pravico do spremembe jedilnika. 

Legenda:  

- Prilagoditve za otroke 1 – 2 let                                                                                              -  alergeni dejavniki (glej razpredelnico spodaj)   

  

  
ZAJTRK 

 

 
KOSILO 

 
POPOLDANSKA MALICA 

 
 

TOREK 
1.1.2019  
Novo leto - PRAZNIK 
 

   

 
SREDA 
2.1.2019 - PRAZNIK  
 

   

 
ČETRTEK  
3.1.2019 
         

Kruh iz kmečke peči                      1 
Piščančja prsa v ovitku, maslo     7 
Kamilični čaj 

Zelenjavna juha 
Carski praženec brez ali z rozinami 3 
100 % pomarančni sok 

Pomaranče 
Kruh                                                      1 

 

 
PETEK 
4.1.2019 

Polbeli kruh 1 
Maslo, med 7 
Mleko, planinski čaj 7 

Kostna juha 
Krvavice 
Pire krompir 
Dušeno zelje  

Jabolko 
Kruh  

 1, 2, 3,…        

 

Naj novo leto izbriše bridkosti starega leta 

   in naj vas napolni z upanjem in radostjo …. 

                                                         



JEDILNIK     JANUAR                                                                                                    VVE pri OŠ TURNIŠČE 
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ZAJTRK 

 

 
KOSILO 

 
POPOLDANSKA MALICA 

 
PONEDELJEK 
7.1.2019 
 

Pirin kruh 1 
Jajce kuhano ali maslo 3, 7 
Rdeča paprika 
Sadni čaj 

Paradižnikova juha 
Ajdova kaša s puranjim mesom 
Zelena solata 

 
Banane 
 
 

 
TOREK 
8.1.2019 
 

 Mlečna prosena kaša s 
čokoladnim posipom                     7 
Hruška  

Kremna cvetačna juha 7 
Svinjska pečenka v lastnem soku 
Riž 
Rdeča pesa 

Polnozrnata žemlja 1 
100 % sok 
 

 
SREDA 
9.1.2019 
 

Ajdov kruh 1 
Tunin namaz, maslo                   7,4 
Kumarice 
Kamilični čaj z limono 

Korenčkova juha s pirinim zdrobom 
Tortelini z mesom 3 
Mešana solata 

Navadni jogurt 7 
Kruh                                                       1 

 
ČETRTEK 
10.1.2019 
 

Graham kruh 1 
Piščančje hrenovke 
Omaka ketčap 
Planinski čaj 

Zelenjavna mineštra z žličniki 
Kruh 1 
Pecivo krapec  

Sadni krožnik 
 

PETEK 
11.1.2019 
 

Beli kruh 1 
Topljeni sir ali maslo 7 
Hibiskus čaj ali mleko 7 
 

Špinačna juha 
Pečene ribe 4 
Krompirjeva solata s kitajskim zeljem 
                                                                

Makova potica 1 

 1, 2, 3,… 

korenčkov pire   
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OPOMBE: Tekom dneva imajo otroci na razpolago NESLADKAN ČAJ, VODO ali VODO Z NARAVNIM LIMONINIM SOKOM TER SEZONSKO SADJE. Za prvo 

starostno obdobje je hrana drobno narezana. Dietni obroki za otroke se pripravljajo na osnovi zdravniškega potrdila uradne medicine. V primeru, da 

določena živila niso dobavljiva, si pridružujemo pravico do spremembe jedilnika. 

Legenda:         - Prilagoditve za otroke 1 – 2 let                                                                                    - alergeni dejavniki (glej razpredelnico spodaj)    

          

  
ZAJTRK 

 

 
KOSILO 

 
POPOLDANSKA MALICA 

 
PONEDELJEK 
14.1.2019 
 

Črni kruh 1 
Rezina sira edamec 7 
Prešana šunka 
Kumarice 
Otroški čaj 

Puranja obara z vlivanci 
Skutni štruklji  7 
Domači jabolčni sok 

 
Grisini palčke 
Ananas 1 

 
TOREK 
15.1.2019 
 

  
Mlečni riž s cimetom 7 
Rozine  

Milijonska juha 
Sesekljana pečenka 
Korenčkov pire 7 
Zeljna solata 

Pomaranče  
Beli kruh                                              1 

 
SREDA 
16.1.2019 
 

Beli kruh 1 
Bučni namaz ali maslo 7 
Bezgov čaj 

Čebulna juha s fritati 3 
Piščančji paprikaš 7 
Zdrobovi cmoki  
Zelena solata z radičem 

Pecivo Barni 
Mandarine   1 

 
ČETRTEK 
17.1.2019 
 

Ajdov kruh 
Marmeladni namaz s kislo 
smetano                                           7 
Kamilični čaj ali mleko                   7 

Goveja juha 3 
Goveji golaž 
Polenta 
Rdeča pesa ali zeljna solata 

Jabolka 
Kruh  1 

 
PETEK 
18.1.2019 
 

Ovseni kruh 1 
Mesni namaz, maslo 7 
Otroški čaj 

Mlečna juha z repo                                                     7 
Sojine polpete 
Testenine s krompirjem 
Paradižnikova solata 

Sadni jogurt  
Kruh  1 

 

1, 2, 3,… 

Rdeča pesa 
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ZAJTRK 

 

 
KOSILO 

 
POPOLDANSKA MALICA 

 
PONEDELJEK 
21.1.2019 
 

Polbeli kruh 1 
Jajčni namaz ali maslo 7,3 
Mleko ali planinski čaj 7 

Bujta repa s svinjskim mesom 
Kruh iz kmečke peči 1 
jabolčni zavitek  

Jabolka 
Kruh  1 

 

 
TOREK 
22.1.2019 
 

Mlečni koruzni zdrob                     7 
Suho sadje 

Goveja juha z rezanci 3 
Telečji frikase 
Kruhovi cmoki 1,3 
Mešana solata 

Polnozrnata žemlja                            1 
Palčke paprike 
Limonada  

 
SREDA 
23.1.2019 
 

Graham kruh 1 
Rezina sira trapist 7 
List zelene solate 
Kamilični čaj z limono 

Mlečna juha                                                                 7 
Ocvrt piščanec 
Kus kus priloga 
Zelenjavna omaka 

Pinjenec  7 
Kocke kruha 1 
  

 
ČETRTEK 
24.1.2019 
 

Beli kruh 1 
Skutni namaz s sadjem 7 
Otroški čaj 

Čufte v paradižnikovi omaki 
Pire krompir 7 
Rdeča pesa 
Kompot  

Polnozrnati keksi 1 
 

 

 
PETEK 
25.1.2019 
 

Rženi kruh 1 
Pašteta Junior 
Čaj hibiskus 

Juha z lečo 
Zelenjavna rižota s piščančjim mesom 
Solata kristalka 

Sadni krožnik 

 1, 2, 3,… 
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ZAJTRK 

 

 
KOSILO 

 
POPOLDANSKA MALICA 

 
PONEDELJEK 
28.1.2019 
 

Polbeli kruh 1 
Zeliščni namaz ali jogurtovo 
maslo 7 
Vložena zelenjava 
Planinski čaj 

Paradižnikovo zelje z mesom 
Kruh iz kmečke peči 1 
Domači čokoladni puding 7 

 Banane 
 
 

 

 
TOREK 
29.1.2019 
 

Mlečni pšenični zdrob s 
cimetovim in kakovovim posipom 
Hruška  

Bistra juha z zdrobovimi cmoki 7 
Svinjski zrezek v omaki 
Prosena kaša 
Radič s koruzo 

Perec  1 
Sadje 

 
SREDA 
30.1.2019 
 

Koruzni kruh 1 
Čičerikin namaz ali maslo 7 
Mleko ali otroški čaj 7 

Mlečna krompirjeva juha 
Testenine treh okusov 
Omaka po bolonjsko 
Zelena solata 

 
Kivi 
Koruzni kruh 1 

 
ČETRTEK 
31.1.2019 
 

Mlečni pirin močnik 7 
Kakavov posip 
Mleko ali čaj 7 

Cvetačna kremna juha 
Pečen piščanec 
Riž 3 žita 
Endivija s koruzo 

Kruh 1 
Rezina sira  7 
 

                           FEBRUAR 
PETEK 
1.2.2019 
 

Kruh iz kmečke peči 1 
Med, maslo 7 
Mleko ali otroški čaj 7 

Grahova juha 
Ribji file po pariško 
Maslen krompir s petršiljem 
Mehka zelena solata 

 
Kinder rezina 7 

 1, 2, 3,… 

Dušena zelenjava 

Zelenjavna omaka 



 

ALERGENI DEJAVNIKI  

V skladu z zahtevami Uredbe EU št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Uradni list RS št. 6/2014) vas obveščamo, da 

lahko jedi objavljene na jedilniku vsebujejo navedene snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost. Dietni obroki lahko 

vsebujejo navedena snovi ali proizvode v sledovih. 

1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste, in proizvodi iz njih, razen: a) glukoznih sirupov 

na osnovi pšenice, vključno z dekstrozo; b) maltodekstrinov na osnovi pšenice; c) glukoznih sirupov na osnovi ječmena; d) žit, ki se uporabljajo za 

alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;  

2. raki in proizvodi iz njih  

3. jajca in proizvodi iz njih  

4. ribe in proizvodi iz njih, razen: a) ribje želatine, ki se uporablja kot nosilec za vitamine ali karotenoide; b) ribje želatine ali želatine iz ribjih 

mehurjev, ki se uporablja kot sredstvo za bistrenje piva in vina;  

5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih;  

6. zrnje soje in proizvodi iz njega, razen: a) popolnoma rafiniranega sojinega olja in maščob b) naravne zmesi tokoferola (E306), naravnega D-

alfatokoferola, naravnega D-alfa-tokoferol acetata, naravnega Dalfa-tokoferol sukcinata iz soje; c) rastlinskih sterolov in estrov rastlinskih sterolov 

iz sojinega olja; d) rastlinskih estrov stanola, proizvedenih iz sterolov iz sojinega olja;  

7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo), razen: a) sirotke, ki se uporablja za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom 

kmetijskega izvora; b) laktitola;  

8. oreški, in sicer mandlji (Amygdalus communis L), lešniki (Corylus avellana), orehi (Juglansregia), indijski oreščki (Anacardium occidentale), 

ameriški orehi (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), brazilski oreščki (Bertholletia excelsa), pistacija (Pistacia vera), makadamija ali orehi 

Queensland (Macadamia ternifolia) ter proizvodi iz njih, razen oreškov, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom 

kmetijskega izvora;  

9. listna zelena in proizvodi iz njega;  

10. gorčično seme in proizvodi njega; 

11. sezamovo seme in proizvodi iz njega;  

12. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO2, ki se izračunajo za proizvode, ki so pripravljeni za 

uživanje ali obnovljeni v skladu z navodili proizvajalcev;  

13. volčji bob in proizvodi iz njega; 

14. mehkužci in proizvodi iz njih. 
 


