
JEDILNIK ZA MESEC OKTOBER 2022  

Datum ZAJTRK KOSILO MALICA 

PONEDELJEK, 3.10. Kvašen rogljiček, bela kava,  sadje  Goveja juha z zakuho, makaronovovo meso, 
zeljna solata (bio zelje) 

Grški sadni jogurt, ajdov 
kruh 

TOREK, 4.10. Bio koruzni mlečni zdrob, sadje 
Bučna juha (bio hokaido buča), piščančji 
trakci v smetanovi omaki, kuskus, bio radič s 
koruzo 

Jabolka, otroški piškoti 

SREDA, 5.10. Ovseni kruh, piščančja prsa v ovoju, 
paradižnik, čaj, sadje Pire krompir, špinača, mesna štruca Hruške, žemljica 

ČETRTEK, 6.10. 
 

Črni kruh, tunin namaz, kumarice, 
čaj, sadje 

Korenčkova juha, pečen piščanec, mlinci, 
kitajsko zelje   

Grozdje, sezamova 
bombetka 

PETEK, 7.10. Koruzni kruh, maslo, marmelada, 
mleko, sadje Pašta fižol, jabolčni zavitek Sirova štručka 

    
PONEDELJEK, 10.10. Rogljiček s kaljenimi semeni, kakav Zelenjavna juha, carski praženec, kompot Polbeli kruh, maslo 

TOREK, 11.10. 
Mlečni kruh, mlečni namaz z 
bučnimi semeni, korenček, čaj, 
sadje 

Milijon juha, ribji file po dunajsko, bio 
krompir v kosih, rdeča pesa Banane, mlečni kruh 

SREDA, 12.10. Koruzni kosmiči z mlekom, sadje Cvetačna juha, piščančji zrezek v naravni 
omaki, njoki, bio radič 

Jabolka, mini orehov 
rogljiček 

ČETRTEK, 13.10. 
Ovseni kruh, piščančja pašteta brez 
aditivov, vložene kumarice, čaj, 
sadje 

Pire krompir, boranja, zelena solata Mleko, žemljica 

PETEK, 14.10. Črni kruh, domač čokoladni namaz, 
mleko, sadje 

Brokolijeva juha, rižota s piščančjim mesom, 
bio zelje 

Mešano sveže sadje, črni 
kruh 

    

PONEDELJEK, 17.10. Polnozrnata bombetka, piščančja 
posebna salama, paprika, čaj, sadje 

Krompirjeva juha, bio polširoki rezanci, 
zelenjavna omaka, zelena solata Sadna skuta, polbeli kruh 

TOREK, 18.10. Polbeli kruh, liptaver namaz, 
korenček,  čaj, sadje 

Goveja juha z zakuho, pečena piščančja 
stegna, ajdova kaša, zeljna solata (bio zelje) Jabolka, otroški piškoti 

SREDA, 19.10. Mlečni riž, sadje Golaž, kruhov cmok, zelena solata s koruzo Masleni francoski rogljiček 

ČETRTEK,  20.10. Rženi kruh, bio maslo, med, bio 
mleko, sadje 

Bučna juha (bio hokaido buča), mesni 
polpeti, bio krompir v kosih, zelenjavna 
priloga 

Skutina blazinica 

PETEK, 21.10. Makovka, bela kava, sadje Ričet, buhtlji Banane, kruh s semeni 
    

PONEDELJEK, 24.10. Domač sadni jogurt, mlečna 
pletenica, sadje Testeninski polžki, haše omaka, zelena solata Polbeli kruh, džem z manj 

sladkorja 

TOREK, 25.10. Ovseni kruh, tunin namaz, paprika, 
čaj, sadje 

Milijon juha, pečena svinjska riba, pražen 
krompir, zeljna solata Mleko, polnozrnati piškoti 

SREDA, 26.10 Polbeli kruh, telečja hrenovka, čaj, 
sadje  

Porova juha, piščančji zrezek po dunajsko, 
zelenjavni riž, rdeča pesa 

Grški sadni jogurt, polbeli 
kruh 

ČETRTEK, 27.10. Koruzni kruh, sir, paradižnik, čaj, 
sadje Štajerska kisla juha, skutino pecivo Banane, žitni kruhki 

PETEK, 28.10. Bio mlečni zdrob, sadje Piščančji paprikaš, bio polenta, zelena solata  Mešano sveže sadje, ajdov 
kruh 

Jedilnik se lahko zaradi objektivnih razlogov (motena dobava živil, izredni dogodki,…) spremeni!  

Živila s poudarjenim tiskom so ekološka. Lokalno pridelana/ predelana živila se vključujejo glede na sezonsko ponudbo. Mleko in mlečni izdelki 
imajo v celoti kakovostno oznako Izbrana kakovost Slovenije (pridelano in predelano v Sloveniji). 

Obvestilo o obveznem označevanju alergenov in seznam alergenov je objavljen na spletni strani. Katalog vsebovanih alergenov v živilih/jedeh 
je izobešen v jedilnici. 

 


