
VIŠKI VRTCI, Jamova cesta 23 

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

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

 
5. – 9. avgust 2019 

 
 
PONEDELJEK,  5. avgust 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II: 

pšenični zdrob na mleku, sadje 
rezina poltrdega sira in mozzarelle, praženi lešniki, eko polbeli 
pšenični kruh, čaj, sadje 

Dopoldanska malica: ameriške borovnice 
Kosilo: brokoli juha, mesna štruca, bučke v omaki, pire krompir (eko 

krompir) 
Popoldanska malica: jogurt s koščki sadja, črni kruh 
 
TOREK, 6. avgust 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

mlečni riž, jabolčna čežana, sadje 
sirni smetanov namaz, črni kruh 

Dopoldanska malica:  lubenica 
Kosilo: korenjeva juha, telečji zrezki v naravni omaki, eko pisane 

testenine, kumare v solati 
Popoldanska malica: slive, črni kruh 
 
SREDA, 7. avgust 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

prosena kaša, sadje 
mlečni rogljič, rozine, mleko, sadje 

Dopoldanska malica:  melona 
Kosilo: obara z eko piščančjim mesom, mlečni sladoled, ameriške 

borovnice 
Popoldanska malica: nektarina, črni kruh 
 
ČETRTEK,  8. avgust 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

ribana kaša na mleku, sadje 
kisla smetana, jagodni džem, korenje, eko ajdov kruh, mleko, 
sadje 

Dopoldanska malica:  nektarina 
Kosilo: grahova juha, junečji golaž (eko meso), eko polenta, zelena 

solata s korenjem 
Popoldanska malica: melona, eko žepki z marmelado 
 
PETEK,  9. avgust 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

pšenični kosmiči s čokolado na mleku, sadje 
lososov namaz, rezina paprike, eko pšenični beli kruh, čaj, 
sadje 

Dopoldanska malica:  ½ banane 
Kosilo: jogurtova juha, sirovi ravioli z drobtinami, paradižnik in paprika 

v solati 
Popoldanska malica: ameriške borovnice, črni 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 2. STAROSTNO SKUPINO (3-6 let) 
 

5. - 9. avgust 2019 
 
 

PONEDELJEK,  5. avgust  2019 
Zajtrk:  rezina poltrdega sira in mozzarelle, praženi lešniki, eko polbeli 

pšenični kruh, čaj, sadje 
Kosilo: brokoli juha, mesna štruca, bučke v omaki, pire krompir (eko 

krompir) 
Popoldanska malica: jogurt s koščki sadja, črni kruh 
 
TOREK, 6. avgust  2019  
Zajtrk I:  
Zajtrk II:    

mlečni riž, jabolčna čežana, sadje 
sirni smetanov namaz, črni kruh 

Kosilo: korenjeva juha, telečji zrezki v naravni omaki, eko pisane 
testenine, kumare v solati 

Popoldanska malica: slive, črni kruh 
 
SREDA, 7. avgust 2019 
Zajtrk:  mlečni rogljič, rozine, mleko, sadje 
Kosilo: obara z eko piščančjim mesom, mlečni sladoled, ameriške 

borovnice 
Popoldanska malica: nektarina, črni kruh 
  
ČETRTEK, 8. avgust  2019 
Zajtrk:   kisla smetana, jagodni džem, korenje, eko ajdov kruh, mleko, 

sadje 
Kosilo: grahova juha, junečji golaž (eko meso), eko polenta, zelena 

solata s korenjem 
Popoldanska malica: melona, eko žepki z marmelado 
 
PETEK,  9. avgust 2019 
Zajtrk:   lososov namaz, rezina paprike, eko pšenični beli kruh, čaj, 

sadje 
Kosilo: jogurtova juha, sirovi ravioli z drobtinami, paradižnik in paprika 

v solati 
Popoldanska malica: ameriške borovnice, črni kruh 

 
 

Otrokom nudimo napitke cel dan (voda, čaj). 
 

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 
 
 
 
 


