
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) 
 

20. – 24. julij 2020 
 
 
PONEDELJEK,  20. julij 2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II: 

drobne testenine na mleku, sadje 
maslo, džem iz gozdnih sadežev, korenje, rženi kruh, mleko, 
sadje 

 

Dopoldanska malica: breskev  
Kosilo: korenjeva juha z rdečo peso, rižota s puranjim mesom, 

kumare v solati 
 

Popoldanska malica: čokoladni puding, ameriške borovnice  
 
TOREK, 21. julij  2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

koruzni zdrob na mleku, sadje 
jajčni namaz, rezina kumare, pisani kruh, čaj, sadje 

Dopoldanska malica:  lubenica 
Kosilo: jogurtova juha, telečji zrezki v zelenjavni omaki, krompirjevi 

svaljki, paradižnik in paprika v solati 
Popoldanska malica: maline, eko ovseni keksi 
 
SREDA, 22. julij  2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

mlečni močnik, sadje 
makovka, rozine, mleko, sadje 

Dopoldanska malica:  melona 
Kosilo: špinačna juha, losos v smetanovi omaki, polnozrnate 

testenine, rdeča pesa v solati 
Popoldanska malica: ameriške borovnice, kruh 
 
ČETRTEK,  23. julij  2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

mlečni riž, sadje 
mini piščančja hrenovka, gorčica, črni kruh, čaj, sadje 

Dopoldanska malica:  nektarina 
Kosilo: zelenjavna enolončnica, sirovi štruklji, maline 
Popoldanska malica: navadni jogurt (6 % m.m.), koruzni kosmiči 
 
PETEK,  24. julij  2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

prosena kaša na mleku, sadje 
sirni smetanov namaz, črni kruh, sadje 

Dopoldanska malica:  lubenica 
Kosilo: kolerabna juha, mesna štruca, pire krompir, rdeča pesa v 

solati 
Popoldanska malica: slive, eko pirino pecivo 

 
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) 
 

20. – 24. julij 2020 
 
 

PONEDELJEK,  20. julij  2020 
Zajtrk: maslo, džem iz gozdnih sadežev, korenje, rženi kruh, mleko, 

sadje 
Kosilo: korenjeva juha z rdečo peso, rižota s puranjim mesom, 

kumare v solati 
Popoldanska malica: čokoladni puding, ameriške borovnice 
 
TOREK, 21. julij  2020  
Zajtrk:     jajčni namaz, rezina kumare, pisani kruh, čaj, sadje 
Kosilo: jogurtova juha, telečji zrezki v zelenjavni omaki, krompirjevi 

svaljki, paradižnik in paprika v solati 
Popoldanska malica: maline, eko ovseni keksi 
 
SREDA, 22. julij  2020 
Zajtrk:  makovka, rozine, mleko, sadje 
Kosilo: špinačna juha, losos v smetanovi omaki, polnozrnate 

testenine, rdeča pesa v solati 
Popoldanska malica: ameriške borovnice, kruh 
  
ČETRTEK,  23. julij 2020 
Zajtrk:   mini piščančja hrenovka, gorčica, črni kruh, čaj, sadje 
Kosilo: enolončnica s stročjim fižolom, sirovi štruklji, maline 
Popoldanska malica: navadni jogurt (6 % m.m.), koruzni kosmiči 
 
PETEK, 24. julij  2020 
Zajtrk l: 
Zajtrk ll: 

prosena kaša na mleku, sadje 
sirni smetanov namaz, črni kruh, sadje 

Kosilo: kolerabna juha, pleskavica, krompir v solati, ajvar 
Popoldanska malica: slive, eko pirino pecivo 

 
 

Otrokom nudimo napitke cel dan (voda, čaj). 
 

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 
 
 
 
 


