
PREHRANA JUNIJ 2019 

  DAN MALICA KOSILO 

Ponedeljek, 

3. 6. 2019 

Mešani kruh, ribji namaz, sveža 

zelena paprika, zeliščni čaj 

Juha z ribano kašo, govedina v omaki, pire krompir, 

zelena solata s fižolom 

Torek,  

4. 6. 2019 

Koruzni žganci, mleko, banana Juha z vlivanci, rižota s svinjskim mesom, mehka solata 

 

Sreda,  

5. 6.  2019 

Sirova štručka, sadni čaj, 

grozdje 

Kremna juha, pariški puranji zrezek, mladi pečen 

krompir, solata iz paradižnika in zelene paprike 

Četrtek,  

6. 6. 2019 

Pirin zdrob, cimetov posip,  Kremna juha, testenine-svedrčki, bolonjska omaka, 

parmezan, rdeča pesa 

Petek,  

7. 6.  2019 

Črni kruh, rezina sira, češnjev 

paradižnik 

Zelenjavna enolončnica, kruh, carski praženec, kompot 

iz mešanega sadja 

Ponedeljek, 

10. 6. 2019 

Ajdov kruh, piščančja prsa, 

vložene kumarice, zeliščni čaj 

Juha z rezanci, kus kus, pražene bučke, čevapčiči, 

zelena solata 

Torek,  

11. 6.  2019 

Mlečni kruh z in brez rozin, 

kakav 

Korenčkova juha z zdrobom, piščančji dunajski, pražen 

krompir, solata iz radiča s koruzo 

Sreda,   

12. 6.  2019 

Ovseni kruh, mesni namaz, 

rezine sveže kumarice, sadni čaj 

Telečja obara z žličniki in zelenjavo, kruh, biskvitno 

pecivo, 100% jabolčni sok 

Četrtek,  

13. 6.  2019 

Koruzni kosmiči, mleko, kivi Kremna juha, pečen piščanec, mlinci, zelena solata 

Petek,  

14. 6. 2019 

Polnozrnati kruh, sirni namaz 

MU, nariban korenček 

Juha z ribano kašo, špinača, pire krompir, govedina 

Ponedeljek,  

17. 6.  2019 

Mešani kruh, rezina sira, 

redkvica, zeliščni čaj 

Juha, makaronovo meso, parmezan, zeljna solata z 

čičeriko 

Torek, 

18. 6. 2019 

Črni kruh, maslo, med, bela 

kava 

Boranja s piščančjim mesom, široki rezanci, zelena 

solata 

Sreda,  

19. 6. 2019 

Polbeli kruh, poli pariška, 

paradižnik, zeliščni čaj 

Kremna juha, lazanja, solata iz radiča s krompirjem 

Četrtek,  

20. 6. 2019 

Ajdov kruh, mlečni namaz z 

zelišči, kakav 

Juha z ribano kašo, telečji zrezek v porovi omaki, 

kruhova rulada, rdeča pesa 

Petek,   

21. 6. 2019 

Pirin kruh, pašteta, vložena 

paprika, sadni čaj 

Juha, ocvrte ribe, pire krompir, blitva na maslu 

Ponedeljek,  

24. 6. 2019 

Ovseni kruh, telečja hrenovka, 

gorčica, češnjev paradižnik, 

zeliščni čaj 

Prežganka, rižota s puranjim mesom, solata iz svežih 

kumaric 

Torek,  

25. 6. 2019 

 PRAZNIK 

Sreda,  

26. 6. 2019 

Mešani kruh, umešana jajčka, 

zeliščni čaj 

Juha s pšeničnim zdrobom, ocvrta piščančja prsa, pražen 

krompir, paradižnikova solata 

Četrtek,  

27. 6. 2019 

Orehov rogljiček, kakav Bučkina juha, zeljne krpice z govejim mesom, zelena 

solata 

Petek,  

28. 6. 2019 

Črni kruh, mlečni namaz z 

zelišči, sadni čaj 

Zelenjavna juha, jabolčni zavitek s skuto, 100% ribezov 

sok 

 

OPOMBE: Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. Otroci imajo vsak dan na voljo vodo, 

nesladkan čaj in jabolka. Otroci v vrtcu imajo vsak dan juho. 


