
 

      
Vrtec Ptuj 

 
 
 

 
 
Otroci imajo poleg napitkov pri zajtrku in kosilu na voljo vodo ali druge zeliščne/sadne čaje.  
Sadni in/ali zelenjavni krožnik: Dopoldansko malico predstavlja sadno in/ali zelenjavni krožnik, ki se prilagaja sezonsko z upoštevanjem razpoložljivosti sadja (po posvetu z dobaviteljem). 
Sheme kakovosti: Jedi, ki vsebujejo ekološko pridelana živila so obarvana rdečo barvo.  Jedi, ki vsebujejo živila lokalnih dobaviteljev so obarvana z zeleno barvo. 
 
   Lokalno pridelana živila 
    
   Ekološko pridelana živila 
 
 
Opomba: Pridržujemo si pravico, da v primeru nepredvidljivih dogodkov spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. Zapisala: Veronika Kejžar OP  

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek 
28. 11. 2022 

Polnozrnat hruh1,6,11, sir edamec7, 
mini mocarele7 in paradižnik, 

planinski čaj 
Sadno-zelenjavni krožnik 

Grahova kremna juha1,7,9, rižota s puranjim mesom1,7,9,  
rdeča pesa 

Torek 
29. 11. 2022 

Mlečna pletenica1,6,11, kakav7 
Jabolko,   

bio riževi vaflji 
Porova juha z rumeno lečo1,7,9, »ocvrt« ribji file1,3 (v 

konvektomatu), krompirjeva solata 

Sreda 
30. 11. 2022 

Koruzni kruh1,6,11, domač lečin 
namaz7, čebula, sveža paprika 

limonada z medom 

Sadni krožnik,  
polnozrnati keksi1,7,11 

Piščančji paprikaš z zelenjavo1,7,9, koruzna polenta, mlado 
zelje s fižolom 

Četrtek 
1. 12. 2022 

Ovseni kruh1,6,11 
med, maslo7 

mleko7 
Banana Goveji golaž1,9, pire krompir7, zelena solata 

Petek 
2. 12. 2022 

Mlečni pšenični zdrob1,7, čokoladni 
posip7,8, jabolko 

Sendvič (ržena žemljica1,6,11, 
piščančja prsa, sveža zelenjava) 

Štajerska kisla juha1,7,9, 
domač jabolčni zavitek1,3,7 
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Otroci imajo poleg napitkov pri zajtrku in kosilu vedno na voljo vodo ali druge zeliščne/sadne čaje. 
Sadni in/ali zelenjavni krožnik: Malico predstavlja sadno in/ali zelenjavni krožnik, ki se prilagaja sezonsko z upoštevanjem razpoložljivosti sadja (po posvetu z dobaviteljem). 
Sheme kakovosti: Jedi, ki vsebujejo ekološko pridelana živila so obarvana z rdečo barvo. Jedi, ki vsebujejo živila lokalnih dobaviteljev so obarvana z zeleno barvo. 
 
 
   Lokalno pridelana živila 
    
   Ekološko pridelana živila 
 
Opomba: Pridržujemo si pravico, da v primeru nepredvidljivih dogodkov spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. Zapisala: Veronika Kejžar OP 

  

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek 
5. 12. 2022 

Polbel kruh1,6,11, čokoladno-lešnikov 
namaz7,8, žitna kava1,7 

Banana,  
polnozrnat piškot1,8,11 

Bistra juha z rezanci1,3,9, pečen piščanec6,10, 
riž z zelenjavo1,9  

zelena solata z radičem 

Torek 
6. 12. 2022 

Kruh iz kmečke pekarne1,6,11,  
med, maslo7 mleko s kmetije7 

Miklavž1,6,11, jabolko Krompirjev golaž s stročjim fižolom9, piščančja hrenovka 

Sreda 
7. 12. 2022 

Markovski kruh1,6,11, piščančja 
pašteta, sveža čebula, olive 

bezgov čaj 

Domač vanilijev puding1,3,7,  
domač preliv iz gozdnih sadežev 

Mesna kroglica v paradižnikovi omaki1,3,7, 
pire krompir7, 

polnozrnat piškot1,8,11 

Četrtek 
8. 12. 2022 

Bio koruzna polenta1
, mleko s 

kmetije7 
Pena iz domače skute7  

s koščki sadja 
Cvetačna juha s proseno kašo1,7,9, mesno-zelenjavna 

lazanja1,3,7, rdeča pesa 

BREZMESNI DAN 
Petek 

9. 12. 2022 

Kruh z bučnimi semeni1,6,11, jajčni 
namaz3,7, sveža paprika,  

limonada z medom 
Sadni krožnik iz kakijev in jabolk 

Česnova juha s fritati1,3,7,9, pretlačen krompir7, pečen file bele 
ribe4, zelena solata s koruzo 
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Otroci imajo poleg napitkov pri zajtrku in kosilu vedno na voljo vodo ali druge zeliščne/sadne čaje. 
Sadni in/ali zelenjavni krožnik: Malico predstavlja sadno in/ali zelenjavni krožnik, ki se prilagaja sezonsko z upoštevanjem razpoložljivosti sadja (po posvetu z dobaviteljem). 
Sheme kakovosti: Jedi, ki vsebujejo ekološko pridelana živila so obarvana z rdečo barvo.  Jedi, ki vsebujejo živila lokalnih dobaviteljev so obarvana z zeleno barvo. 
 
 
   Lokalno pridelana živila 
    
   Ekološko pridelana živila 
 
Opomba: Pridržujemo si pravico, da v primeru nepredvidljivih dogodkov spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. Zapisala: Veronika Kejžar OP 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek 
12. 12. 2022 

Polnozrnat kruh1,6,11, sir edamec,7, 
mini mocarele in paradižnik 

planinski čaj 
Jabolčni krožnik 

Piščančji paprikaš z zelenjavo1,7,9, 
koruzna polenta1, 

mlado zelje s fižolom 

Torek 
13. 12. 2022 

Mlečni pirin zdrob s cimetom1,7, 
hruška 

Kidričevski kruh1,6,11, 
domač namaz iz čičerike7,  

sveža zelenjava 
Krompirjev golaž9, piščančja hrenovka1,9 

Sreda 
14. 12. 2022 

Koruzni kruh1,6,11, skutin namaz z 
drobnjakom7, čebula, sveža paprika 

limonada z medom 

Tekoči jogurt7, 
koruzni kosmiči1 

Bistra juha z zakuho1,3,9,  
telečja pečenka v naravni omaki10, mlinci1  

zelena solata 

VEGI DAN 
Četrtek 

15. 12. 2022 

Ovsen kruh,6,11, trdo kuhano jajce3, 
sveža zelenjava, otroški čaj 

Banana 
Juha z jurčki1,7,9, domači ajdovi žličniki1 gratinirani polnozrnati 

rezanci s skuto1,3,7,8 

Petek 
16. 12. 2022 

Mlečni ptiček1,6,7,11, 
žitna kava1,7 

Sadno-zelenjavni krožnik kakijev, 
mandarin in korenčka 

Juha iz hokaido buče1,7,9, pirina rižota s telečjim mesom1, 
rdeča pesa 
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Otroci imajo poleg napitkov pri zajtrku in kosilu vedno na voljo vodo ali druge zeliščne/sadne čaje. 
Sadni in/ali zelenjavni krožnik: Dopoldansko malico predstavlja sadno in/ali zelenjavni krožnik, ki se prilagaja sezonsko z upoštevanjem razpoložljivosti sadja (po posvetu z dobaviteljem). 
Sheme kakovosti: Jedi, ki vsebujejo ekološko pridelana živila so obarvana z rdečo barvo. Jedi, ki vsebujejo živila lokalnih dobaviteljev so obarvana z zeleno barvo. 
 
 
   Lokalno pridelana živila 
    
   Ekološko pridelana živila 
 
Opomba: Pridržujemo si pravico, da v primeru nepredvidljivih dogodkov spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. Zapisala: Veronika Kejžar OP 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek 
19. 12. 2022 

Mlečni pšenični zdrob s cimetom1,7,  
jabolko   

Sendvič (temna žemljica1,6,11, 
piščančja klobasa, rezina sira7, sveža 

zelenjava)   

Bistra juha z ribano kašo1,3,9, dušeno mlado zelje1, pražen 
krompir7, pečenica 

Torek 
20. 12. 2022 

Polbel kruh1,6,11, ribji namaz z 
repakom4,7,10, sveža zelenjava, 

limonada z medom 

Domači čokoladni puding1,3,7, 
hruška 

Ričet1,7,9,  
domači buhtlji1,3,7, domač kompot 

Sreda 
21. 12. 2022 

Koruzni kruh1,6,11, domač namaz iz 
čičerike7, planinski čaj  

Sadno-zelenjavni krožnik, 
bio riževi vaflji11 

Korenčkova juha1,7,9, goveji zrezek v naravni omaki, kruhov 
cmok, zelena solata z radičem 

VEGI DAN 
Četrtek 

22. 12. 2022 

Mlečni polžek1,6,7,11, kakav7 Pena iz domače skute7, 
s koščki sadja 

Cvetačna juha s proseno kašo1,7,9, njoki v drobtinicah z 
zelenjavo1,3,7, sezonska solata 

Petek 
23. 12. 2022 

Ovsen kruh1,6,11, maslo7, slivova 
marmelada,  

čaj gozdni sadeži 

Navadni jogurt7, ovseni kosmiči1, 
suhe brusnice 

Porova juha z rumeno lečo1,7,9, oslič v skorjici1,3,4, krompirjeva 
solata 
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Otroci imajo poleg napitkov pri zajtrku in kosilu vedno na voljo vodo ali druge zeliščne/sadne čaje. 
Sadni in/ali zelenjavni krožnik: Dopoldansko malico predstavlja sadno in/ali zelenjavni krožnik, ki se prilagaja sezonsko z upoštevanjem razpoložljivosti sadja (po posvetu z dobaviteljem). 
Sheme kakovosti: Jedi, ki vsebujejo ekološko pridelana živila so obarvana z rdečo barvo.  Jedi, ki vsebujejo živila lokalnih dobaviteljev so obarvana z zeleno barvo. 
 
 
   Lokalno pridelana živila 
    
   Ekološko pridelana živila 
 
Opomba: Pridržujemo si pravico, da v primeru nepredvidljivih dogodkov spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. Zapisala: Veronika Kejžar OP 

 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek 
26. 12. 2022 

PRAZNIK PRAZNIK PRAZNIK 

Torek 
27. 12. 2022 

Ovsen kruh1,6,11 
med, maslo7,  čaj iz gozdnih sadežev Banana Goveji golaž1,9, koruzna polenta1, zelena solata 

Sreda 
28. 12. 2022 

Markovski kruh1,6,11, rezina sira7, 
suhe slive12 in paradižnik, 

limonada z medom 
Jabolčni krožnik 

Goveja juha z domačimi vlivanci1,3,9, piščanec v sezamovi 
skorjici1,3,7,11, kuskus z zelenjavo1, sezonska solata 

Četrtek 
29. 12. 2022 

 Polbel kruh1,6,11, piščančja posebna 
klobasa1, vložena pečena paprika, 

planinski čaj 

Božični bio sadni kefir sliva-cimet7 
polnozrnat piškot1,8,11 

Štajerska kisla juha1,3,9, domača sladica1,3,7 

Petek 
30. 12. 2022 

Koruzni kruh1,6,11, topljen sir7, sveža 
zelenjava, metin čaj 

Kaki 
Bistra korenčkova juha s prikuho1,9, makaronovo meso1,9, 

rdeča pesa 
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OPOROZILO: V zgornjih jedel so lahko vsebovani nekateri alergeni. 

LEGENDA VSEBOVANIH ALERGENOV: 

(1) Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali  njihove 
križane vrste in proizvodi iz njih. 

(2) Raki in proizvodi iz njih. 
(3) Jajca in proizvodi iz njih. 
(4) Ribe in proizvodi iz njih. 
(5) Arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih. 
(6) Zrnje soje in proizvodi iz njega. 
(7) Mleko in mlečni proizvodi, ki vsebujejo laktozo. 

(8) Oreščki: mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski oreščki, 
pistacija, makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih. 

(9) Listna zelena in proizvodi iz nje. 
(10)  Gorčično seme in proizvodi iz njega. 
(11)  Sezamovo seme in proizvodi iz njega. 
(12)  Žveplov dioksid in proizvodi iz njega. 
(13)  Volčji bob in proizvodi iz njega. 
(14)  Mehkužci in proizvodi iz njih. 

 

OZNAČEVANJE ALERGENOV  

Na osnovi Uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom  št. 1169/2011 in Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil  
(Ur. list RS, št. 50/04, 58/04, 43/05, 64/05, 83/05,115/05 in 118/07), 
Vrtec Ptuj informira javnost o zagotavljanju varnosti živil, ki se uporabljajo v vrtcu. V okviru jedilnika so navedene snovi ali proizvodi, ki  povzročajo alergije ali preobčutljivost.  
Poleg alergenov, ki so na jedilniku označeni s številkami od 1 do 14, lahko posamezna živila vsebujejo vse zgoraj naštete alergene tudi v sledovih. Otrokom, ki nimajo prehranske 
preobčutljivosti, alergeni v živilih ne povzročajo nikakršnih težav, otrokom s prehransko preobčutljivostjo pripravljamo dietne obroke, v skladu z navodili pediatra. 
 
 
 
 
 
 
 
      SKUPINA  ZA  PREHRANO                                                                                                 MATEJA LOBENWEIN 
         ravnateljica 
      VRTEC PTUJ, 30. 11. 2022           
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


