
VIŠKI VRTCI, Jamova cesta 23 

Informacije o vsebnosti alergenov so dostopne na spletnih straneh Viških vrtcev. 

 

 
 

JEDILNI LIST ZA 1. STAROSTNO SKUPINO (1-2 leti) 
 

24. - 28. junij 2019 
 
 
PONEDELJEK,  24. junij 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II: 

koruzni zdrob na mleku, sadje 
maslo, med, eko ovseni kruh, korenje, mleko, sadje 

Dopoldanska malica: marelice 
Kosilo: cvetačna juha, testenine s haše omako, sladoled frozen jogurt 
Popoldanska malica: sadna kaša (sezonsko sadje, banana), kruh 
 
TOREK, 25. junij 2019 
  
 DAN DRŽAVNOSTI 
  
 
SREDA, 26. junij 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

kus kus na mleku, sadje 
kruh, brusnice, mleko, sadje 

Dopoldanska malica:  breskve 
Kosilo: bučkina juha, pečen eko piščanec, grah in korenje v prilogi, 

široki rezanci, rdeča pesa v solati 
Popoldanska malica: eko sadni jogurt, črni kruh 
 
ČETRTEK,  27. junij  2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

pšenični zdrob na mleku, čokoladni posip, sadje 
sirni smetanov namaz, črni kruh, sadje 

Dopoldanska malica:  hruška 
Kosilo: špinačna juha, puranji paprikaš, kruhov cmok, eko mlado zelje 

v solati 
Popoldanska malica: sadna kaša (banana, sezonsko sadje), kruh 
 
PETEK,  28. junij 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

drobne testenine na mleku, sadje 
lososov namaz, rezina paradižnika, eko pirin kruh, čaj, sadje 

Dopoldanska malica:  ½ banane 
Kosilo: enolončnica iz mladega zelja (eko zelje), marmorni kolač, 

maline 
Popoldanska malica: probiotično fermentirano mleko, kruh 

 
Otrokom nudimo napitke cel dan (voda, čaj). 

 
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

 
 
 
 
 
 



VIŠKI VRTCI, Jamova cesta 23 

Informacije o vsebnosti alergenov so dostopne na spletnih straneh Viških vrtcev. 

 

 
 

JEDILNI LIST ZA 1. STAROSTNO SKUPINO (2-3 leta) 
 

24. - 28. junij 2019 
 
 
PONEDELJEK,  24. junij 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II: 

koruzni zdrob na mleku, sadje 
maslo, med, eko ovseni kruh, korenje, mleko, sadje 

Dopoldanska malica: marelice 
Kosilo: cvetačna juha, testenine s haše omako, sladoled frozen jogurt 
Popoldanska malica: sezonsko sadje, eko pšenično polnozrnato pecivo 
 
TOREK, 25. junij 2019 
  
 DAN DRŽAVNOSTI 
  
 
SREDA, 26. junij 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

kus kus na mleku, sadje 
biga, brusnice, mleko, sadje 

Dopoldanska malica:  breskve 
Kosilo: bučkina juha, pečen eko piščanec, grah in korenje v prilogi, 

široki rezanci, rdeča pesa v solati 
Popoldanska malica: eko sadni jogurt, črni kruh 
 
ČETRTEK,  27. junij  2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

pšenični zdrob na mleku, čokoladni posip, sadje 
sirni smetanov namaz, črni kruh, sadje 

Dopoldanska malica:  hruška 
Kosilo: špinačna juha, puranji paprikaš, kruhov cmok, eko mlado zelje 

v solati 
Popoldanska malica: sezonsko sadje, kruh 
 
PETEK,  28. junij 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

drobne testenine na mleku, sadje 
lososov namaz, rezina paradižnika, eko pirin kruh, čaj, sadje 

Dopoldanska malica:  ½ banane 
Kosilo: enolončnica iz mladega zelja (eko zelje), marmorni kolač, 

maline 
Popoldanska malica: probiotično fermentirano mleko, grisini 

 
Otrokom nudimo napitke cel dan (voda, čaj). 

 
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

 
 
 

 
 
 



VIŠKI VRTCI, Jamova cesta 23 

Informacije o vsebnosti alergenov so dostopne na spletnih straneh Viških vrtcev. 

 

 
 

JEDILNI LIST ZA 2. STAROSTNO SKUPINO (3-6 let) 
 

24. – 28. junij 2019 
 
 

PONEDELJEK,  24. junij  2019 
Zajtrk:  maslo, med, eko ovseni kruh, korenje, mleko, sadje 
Kosilo: cvetačna juha, pica iz pirinega testa, sladoled frozen jogurt 
Popoldanska malica: sezonsko sadje, eko pšenično polnozrnato pecivo 
 
TOREK, 25. junij  2019  
  
 DAN DRŽAVNOSTI 
  
 
SREDA, 26. junij 2019 
Zajtrk:  biga, brusnice, mleko, sadje 

Kosilo: bučkina juha, pečen eko piščanec, grah in korenje v prilogi, 
široki rezanci, rdeča pesa v solati 

Popoldanska malica: eko sadni jogurt, črni kruh 
  
ČETRTEK, 27. junij  2019 
Zajtrk:   pšenični zdrob na mleku, čokoladni posip, sadje 
Kosilo: špinačna juha, puranji paprikaš, kruhov cmok, eko mlado zelje 

v solati 
Popoldanska malica: sezonsko sadje, kruh 
 
PETEK,  28. junij  2019 
Zajtrk:   lososov namaz, rezina paradižnika, eko pirin kruh, čaj, sadje 
Kosilo: enolončnica iz mladega zelja (eko zelje), marmorni kolač, 

maline 
Popoldanska malica: probiotično fermentirano mleko, grisini 

 
 

Otrokom nudimo napitke cel dan (voda, čaj). 
 

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 
 
 
 
 


