
3. – 7. januar 2022 

 

DATUM ZAJTRK DOP. 

MALICA 

KOSILO POP. 

MALICA 

PON. 

3.1. 
Pirin kruh, posebna 

salama, kislo zelje, 

planinski čaj z 

limono 

Sadni 

krožnik 

Govedina v naravni omaki, 

polnozrnate testenine, 

zelena solata s fižolom, 

domača limonada 

Kajzerica, 

hruška 

TOR. 

4.1. 
Kruh s semeni, 

maslo, jagodni 

džem, nesladkan 

zeliščni čaj 

Sadno 

zelenjavni 

krožnik 

Ričet z zelenjavo, domače 

skutino pecivo s sadjem, 

domač kompot 

Mleko, 

pirini keksi 

SRE 

5.1. 
Mlečni riž, kakavov 

posip, banana 

zelenjavni 

krožnik 

Dušena kisla repa, pire 

krompir, pečenica, 100% 

sok redčen z vodo 

Črna 

žemljica, 

jabolko 
ČET. 

6.1. Sirov burek, lipov 

čaj z limono 

Sadno 

zelenjavni 

krožnik 

Korenčkova juha, mesna 

rižota z zelenjavo, rdeča 

pesa v solati, hladen čaj 

Ržen kruh, 

rezine sira, 

nesladkan 

čaj 
PET. 

7.1. 
Navadni jogurt, 

koruzni kosmiči 

Sadno 

zelenjavni 

krožnik 

Pražen krompir, pečena 

piščančja bedra brez kosti, 

dušena zelenjavna prikuha, 

100% sok redčen z vodo 

Žitna 

ploščica, 

pomaranča 
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10. – 14. januar 2022 

 

DATUM ZAJTRK DOP. 

MALICA 

KOSILO POP. 

MALICA 

PON. 

10.1. 
Črni kruh, ribji 

namaz, rezine 

paprike, nesladkan 

čaj z limono 

Sadni 

krožnik 
Omaka po bolonjsko, 

polnozrnate testenine, riban 

sir, zelena solata s koruzo 

Grisini 

palčke, 

mandarina 

TOR. 

11.1. 
Mlečni močnik, posip 

z orehi in lešniki 

Sadno 

zelenjavni 

krožnik 

Krompirjev golaž brez 

mesa, polenta, rdeče zelje v 

solati 

kajzerica, 

jabolko 

SRE 

12.1. 
Ovseni kruh, puranja 

šunka, kisle 

kumarice, čaj z 

limono 

sadni 

krožnik 

Gosta fižolova juha z 

zakuho, skutini štruklji, 

domač kompot 

Pisan kruh, 

kaki 

ČET. 

13.1. 
Mlečna prosena kaša, 

čokoladni posip 

sadno 

zelenjavni 

krožnik 

Puranji paprikaš, kruhovi 

cmoki, zelena solata s 

fižolom 

navadni 

jogurt, 

polnozrnati 

keksi 

 
PET. 

14.1. 
Graham kruh, 

korenčkov namaz, 

nesladkan čaj 

zelenjavni 

krožnik 

Zeljnata juha, ribje palčke, 

pire krompir, kumarice v 

solati 

Žitna 

rezina, 

100% sok 

redčen z 

vodo 
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17. – 21. januar 2022 

 

DATUM ZAJTRK DOP. 

MALICA 

KOSILO POP. 

MALICA 

PON. 

17.1. 
Makova štručka, 

tekoči sadni jogurt 

 zelenjavni 

krožnik 

Mesni polpeti, kus kus, 

kremna špinača, domača 

limonada 

Pisan kruh, 

hruška 

TOR. 

18.1. 
Pirin mlečni zdrob, 

kakavov posip 

sadni 

krožnik 

 

Jota, palačinke z 

marmelado, 100% sok 

redčen z vodo 

Grisini 

palčke, 

grozdje 

 
SRE 

19.1. 
Ovseni kruh, kuhano 

jajce, sveža paprika, 

nesladkan lipov čaj 

sadno 

zelenjavni 

krožnik 

Ričet z zelenjavo in 

mesom, domač puding, 

nesladkan čaj 

Ajdov kruh, 

jabolko  

ČET. 

20.1. 
Koruzna bombetka, 

kokošja pašteta, 

sadni čaj 

Sadno 

zelenjavni 

krožnik 

Goveji golaž, korenčkov 

pire krompir, zelje v solati 

Prepečenec, 

tekoči sadni 

jogurt 
PET. 

21.1. 
Polbeli kruh, maslo, 

marmelada, zeliščni 

čaj 

sadno 

zelenjavni 

krožnik 

Porova juha, njoki, haše 

omaka z zelenjavo, zelena 

solata s čičeriko 

Banana  
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24. – 28. januar 2022 

 

DATUM ZAJTRK DOP. 

MALICA 

KOSILO POP. 

MALICA 

PON. 

24.1. 
Rženi kruh, kuhan 

pršut, paradižnik, 

planinski čaj z 

limono 

sadni krožnik 

 

gosta zelenjavna juha z 

lečo, pisan kruh, buhtelj 

z marmelado, 100% 

ananasov sok 

Makova 

štručka, 

grozdje 

TOR. 

25.1. 
Zavitek s skuto, 

kakav 

zelenjavni 

krožnik 

Porova juha, mesno 

zelenjavna lazanja, radič 

v solati s fižolom 

Pirina štručka, 

100% sok 

redčen z vodo 
SRE 

26.1. 
Koruzni kosmiči, 

mleko, suho sadje 

sadno 

zelenjavni 

krožnik 

obara z zelenjavo in  

piščančjim mesom, kruh 

s semeni, jabolčni 

zavitek, domač kompot 

slanik, kivi 

ČET. 

27.1. 
Ajdov kruh, jajčni 

namaz, nesladkan 

sadni čaj 

sadni krožnik sojini polpeti, dušeno 

kislo zelje, pire krompir 
Pirini keksi, 

sadna skuta 

PET. 

28.1. 
Sezamova pletenka, 

sadni tekoči jogurt 

Sadno 

zelenjavni 

krožnik 

puran v naravni omaki, 

mlinci, zelena solata, 

100% sok redčen z vodo 

Sirova 

štručka, sadje 
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