
 

 

 

 

 
 
 

 
Vrtec Tončke Čečeve 

Mariborska 43 
3000 Celje 

                           JEDILNIK  2-6 LET                                                   
 

Štev. 6002-1/2023/1 ZAJTRK DOP. 
MALICA 

KOSILO POP. MALICA VEČERJA 

PONEDELJEK 
2.1.2023 
Praznik 

    

TOREK 
3.1.2023 

Kakav1,6,7, graham 
žemlja1,6, maslo7 

Sadje: jabolka, 
banane 

Goveja juha z rezanci1,3, govedina, 
špinača1,7, pire krompir7, mandarina 

Sadje, kruh ,6   

SREDA 
4.1.2023 

Planinski čaj z medom, 
bio podvinski kruh z 

ječmenom1, piščančje 
prsi v ovitku 

Tekoči sadni 
jogurt7 

Puranji zrezek v korenčkovi omaki1, kus-
kus1,3, zelena solata z radičem 

Sadje, kruh1,6  

ČETRTEK 
5.1.2023 

Mlečna prosena kaša 
z dušenimi jabolki s 

cimetom in 
medom1,7 

Sadje: jabolka, 
kivi 

Telečja obara z žličniki1,3, ajdov kruh1,6, 
mešan zavitek1,3,7, metin čaj  

Sadje, kruh1,6  

PETEK 
6.1.2023 

Otroški čaj, koruzni 
kruh1,6, mlečni 
namaz z zelišči7 

Sadje: jabolka, 
mandarine 

Zelenjavna krem juha1, lazanja narastek 
s širokimi rezanci1,3,7, kislo zelje- solata 

 

Sadje, kruh1,6  

V jedeh označene z * so sestavine lokalne ali ekološke predelave: BIO KRUH: Vita Activus d.o.o. ; JOGURT: kmetija Flis, JABOLKA, 100% JAB. SOK: Aškerc Jaka.  

Vsem  otrokom je ves čas bivanja v vrtcu na voljo pitna voda in nesladkan čaj.  

Jedi na jedilniku lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost. S številkami od 1 do 14 ob jedeh, so navedeni alergeni iz priloge II. uredbe EU št. 1169/2011 je na vpogled na 
vrtčevski spletni strani ter v kotičkih za starše v garderobah vrtca. V skladu z navodili pediatrov, pripravljamo individualne dietne obroke za otroke s posebnimi prehranskimi zahtevami. Vse jedi, ki jih 
pripravljamo v vrtcu, lahko vsebujejo alergene v sledovih.  Informacije o jedilniku za posamezno dieto prejmete pri organizatorki prehrane (T: 03 425 70 41). Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika iz 
objektivnih razlogov.  
JEDILNIK SESTAVILE: Silva Berk Bevc -OP in  kuharice centralne kuhinje 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 
 
 

Vrtec Tončke Čečeve 
Mariborska 43 

3000 Celje 

                           JEDILNIK  1-2 LET                                                   
 

Štev. 6002-1/2023/1 ZAJTRK DOP. 
MALICA 

KOSILO POP. MALICA VEČERJA 

PONEDELJEK 
2.1.2023 
Praznik 

    

TOREK 
3.1.2023 

Kakav1,6,7, graham 
žemlja1,6, maslo7 

Sadje, sadna 
kaša 

Goveja juha z rezanci1,3, špinača z 
govedino1,7, pire krompir7, mandarina 

Sadje, kruh ,6   

SREDA 
4.1.2023 

Planinski čaj z medom, 
bio podvinski kruh z 

ječmenom1, piščančje 
prsi v ovitku 

Tekoči sadni 
jogurt7 

Puran v korenčkovi omaki1, kus-kus1,3, 
zelena solata z radičem 

Sadje, kruh1,6  

ČETRTEK 
5.1.2023 

Mlečna prosena kaša z 
dušenimi jabolki s 

cimetom in medom1,7 

Sadje, sadna 
kaša 

Telečja obara z žličniki1,3, ajdov kruh1,6, 
mešan zavitek1,3,7, metin čaj  

Sadje, kruh1,6  

PETEK 
6.1.2023 

Otroški čaj, koruzni 
kruh1,6, mlečni namaz 

z zelišči7 

Sadje, sadna 
kaša 

Zelenjavna krem juha1, zelenjavno-
mesna omaka, testenine1,3,7, zelena 
solata 

 

Sadje, kruh1,6  

V jedeh označene z * so sestavine lokalne ali ekološke predelave: BIO KRUH: Vita Activus d.o.o. ; JOGURT: kmetija Flis, JABOLKA, 100% JAB. SOK: Aškerc Jaka.  

Vsem  otrokom je ves čas bivanja v vrtcu na voljo pitna voda in nesladkan čaj.  

Jedi na jedilniku lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost. S številkami od 1 do 14 ob jedeh, so navedeni alergeni iz priloge II. uredbe EU št. 1169/2011 je na vpogled na 
vrtčevski spletni strani ter v kotičkih za starše v garderobah vrtca. V skladu z navodili pediatrov, pripravljamo individualne dietne obroke za otroke s posebnimi prehranskimi zahtevami. Vse jedi, ki jih 
pripravljamo v vrtcu, lahko vsebujejo alergene v sledovih.  Informacije o jedilniku za posamezno dieto prejmete pri organizatorki prehrane (T: 03 425 70 41). Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika iz 
objektivnih razlogov.  
JEDILNIK SESTAVILE: Silva Berk Bevc -OP in  kuharice centralne kuhinje 


