
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) 
 

12. – 16. avgust 2019 
 
 
PONEDELJEK,  12. avgust 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II: 

eko pirin zdrob na mleku, sadje 
namaz iz tunine in sardin, rezina paradižnika, rženi kruh, čaj, 
sadje 

Dopoldanska malica: ½ banane 
Kosilo: enolončnica iz svežega stročjega fižola, mlečni sladoled, 

melona 
Popoldanska malica: probiotično fermentirano mleko, črni kruh 
 
TOREK, 13. avgust 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

navadni jogurt, koruzni kosmiči, sadje 
sirni smetanov namaz, črni kruh, sadje 

Dopoldanska malica:  nektarina 
Kosilo: bučkina juha, pečena piščančja krača, kus kus z rdečo 

papriko in koruzo, paradižnik in mozzarella v solati 
Popoldanska malica: lubenica, eko ovseno pecivo 
 
SREDA, 14. avgust 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

koruzni zdrob na mleku, sadje 
makovka, praženi lešniki, mleko, sadje 

Dopoldanska malica:  marelice 
Kosilo: minjonska juha, junečji zrezki (eko meso) v zelenjavni omaki, 

krompirjevi svaljki, kumare v solati 
Popoldanska malica: grozdje, črni kruh 
 
ČETRTEK,  15. avgust 2019 
  
 MARIJINO VNEBOVZETJE 
  
 
PETEK,  16. avgust 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

drobne testenine na mleku, sadje 
maslo, borovničev džem, korenje, eko polbeli pšenični kruh, 
mleko, sadje 

Dopoldanska malica:  melona 
Kosilo: špinačna juha, tri žita s puranjim mesom, eko zelje v solati 
Popoldanska malica: nektarina, 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) 
 

12. - 16. avgust 2019 
 
 

PONEDELJEK,  12. avgust  2019 
Zajtrk:  namaz iz tunine in sardin, rezina paradižnika, rženi kruh, čaj, 

sadje 
Kosilo: enolončnica iz svežega stročjega fižola, mlečni sladoled, 

melona 
Popoldanska malica: probiotično fermentirano mleko, grisini 
 
TOREK, 13. avgust  2019  
Zajtrk I: 
Zajtrk II:    

navadni jogurt, koruzni kosmiči, sadje 
sirni smetanov namaz, črni kruh, sadje 

Kosilo: bučkina juha, pečena piščančja krača, kus kus z rdečo 
papriko in koruzo, paradižnik in mozzarella v solati 

Popoldanska malica: lubenica, eko ovseno pecivo 
 
SREDA, 14. avgust 2019 
Zajtrk:  makovka, praženi lešniki, mleko, sadje 
Kosilo: minjonska juha, junečji zrezki (eko meso) v zelenjavni 

omaki, krompirjevi svaljki, kumare v solati 
Popoldanska malica: grozdje, črni kruh 
  
ČETRTEK, 15. avgust  2019 
  
 MARIJINO VNEBOVZETJE 
  
 
PETEK,  16. avgust 2019 
Zajtrk:   maslo, borovničev džem, korenje, eko polbeli pšenični kruh, 

mleko, sadje 
Kosilo: špinačna juha, tri žita s puranjim mesom, eko zelje in fižol v 

solati 
Popoldanska malica: nektarina, črni kruh 

 
 

Otrokom nudimo napitke cel dan (voda, čaj). 
 

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 
 
 
 
 


