
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) 
 

10. – 14. avgust 2020 
 
 
PONEDELJEK,  10. avgust 2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II: 

prosena kaša na mleku, sadje 
kisla smetana, slivov pekmez, rženi kruh, mleko, sadje 

Dopoldanska malica: breskev 
Kosilo: korenjeva juha z rdečo peso, durum testenine z bolonjsko 

omako, riban sir, zelje v solati 
Popoldanska malica: lubenica, kruh 
 
TOREK, 11. avgust  2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

pšenični zdrob na mleku, kakavov posip, sadje 
maslo, črni kruh, sadje 

Dopoldanska malica:  lubenica 
Kosilo: juha iz pečene kolerabe, telečji paprikaš, kruhov cmok, 

kumare v solati 
Popoldanska malica: melona, kruh 
 
SREDA, 12. avgust  2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

ribana kaša na mleku, sadje 
rezina poltrdega sira, naribano korenje, eko ajdov kruh, čaj, 
sadje 

Dopoldanska malica:  melona 
Kosilo: špinačna juha, pečen piščanec, zelenjavni riž, paradižnik in 

paprika v solati 
Popoldanska malica: probiotično fermentirano mleko s sadjem, kruh 
 
ČETRTEK, 13. avgust  2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

kus kus na mleku, sadje 
mlečni rogljič, praženi lešniki, mleko, sadje 

Dopoldanska malica:  nektarina 
Kosilo: grahova juha, puran v smetanovi omaki, ajdovi njoki, rdeča 

pesa v solati 
Popoldanska malica: slive, kruh 
 
PETEK,  14. avgust  2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

drobne testenine na mleku, sadje 
tuna, rezina paradižnika, koruzni kruh, čaj, sadje 

Dopoldanska malica:  ½ banane 
Kosilo: krompirjev golaž, melona, sladoled 
Popoldanska malica: kislo mleko, eko rženo 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) 
 

10. – 14. avgust 2020 
 
 

PONEDELJEK,  10. avgust  2020 
Zajtrk: kisla smetana, slivov pekmez, rženi kruh, mleko, sadje 
Kosilo: korenjeva juha z rdečo peso, durum testenine z bolonjsko 

omako, riban sir, zelje v solati 
Popoldanska malica: lubenica, kruh 
 
TOREK, 11. avgust  2020  
Zajtrk I: 
Zajtrk II:     

pšenični zdrob na mleku, kakavov posip, sadje 
maslo, črni kruh, sadje 

Kosilo: juha iz pečene kolerabe, telečji paprikaš, kruhov cmok, 
kumare v solati 

Popoldanska malica: melona, sadno-žitna rezina 
 
SREDA, 12. avgust  2020 
Zajtrk:  rezina poltrdega sira, naribano korenje, eko ajdov kruh, čaj, 

sadje 
Kosilo: špinačna juha, pečen piščanec, zelenjavni riž, paradižnik in 

paprika v solati 
Popoldanska malica: probiotično fermentirano mleko s sadjem, kruh 
  
ČETRTEK,  13. avgust 2020 
Zajtrk:   mlečni rogljič, praženi lešniki, mleko, sadje 
Kosilo: grahova juha, puran v smetanovi omaki, ajdovi njoki, rdeča 

pesa v solati 
Popoldanska malica: slive, kruh 
 
PETEK, 14. avgust  2020 
Zajtrk:   tuna, rezina paradižnika, koruzni kruh, čaj, sadje 
Kosilo: krompirjev golaž, melona, sladoled 
Popoldanska malica: kislo mleko, eko rženo pecivo 

 
 

Otrokom nudimo napitke cel dan (voda, čaj). 
 

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 
 
 
 
 


