
Jelovnik za veljaču 

10 satni  boravak i jaslice  

Ponedjeljak 

Doručak: kakao, med, maslac, kruh 

Užina 1: sezonsko voće 

Ručak: tjestenina sa rajčicom i bosiljkom, parmezan, 

    kupus mrkva salata, kruh 

Užina 2: sok od naranče, petit keksi 

 

Utorak 

 Doručak: čaj , polubijeli kruh, maslac,  

                 džem od šipka 

Užina 1: sezonsko voće 

Ručak: zapečeni krumpir sa sirom i parmezanom, 

            kiseli kupus salata, kruh 

užina 2: puding od čokolade 

 

Srijeda 

Doručak: bijela kava, šunka , polubijeli kruh 

Užina 1: sezonsko voće 

Ručak: teletina u umaku, miješano zimsko povrće, 

            Zelena salata, polubijeli kruh 

 

 

 

 



Četvrtak 

Doručak:  namaz od lješnjaka i čokolade,  

                Integralni kruh, mlijeko 

Užina 1: sezonsko voće, keks 

Ručak: polpete u umaku, riža, cikla salata, 

             Integralni kruh 

Užina 2: probiotički jogurt, dvopek 

 

Petak 

Užina 2: sir edamer, kruh , mlijeko  

Užina 1: sezonsko voće 

Ručak: riblja juha sa integralnom rižom, panirani 

            Oslić, kuhani krumpir, sok 

Užina 2:mramorni kolač, čaj sa medom 

 

 

 

 

Jelovnik za veljaču 

8 satni  boravak   

Ponedjeljak 

Doručak: kakao, med, maslac, kruh 

Užina 1: sezonsko voće 

Ručak: tjestenina sa rajčicom i bosiljkom, parmezan, 

    kupus mrkva salata, kruh 

 



Utorak 

 Doručak: čaj , polubijeli kruh, maslac,  

                 džem od šipka 

Užina 1: sezonsko voće 

Ručak: zapečeni krumpir sa sirom i parmezanom, 

            kiseli kupus salata, kruh 

 

 

Srijeda 

Doručak: bijela kava, šunka , polubijeli kruh 

Užina 1: sezonsko voće 

Ručak: teletina u umaku, miješano zimsko povrće, 

            Zelena salata, polubijeli kruh 

 

 

 

 

Četvrtak 

Doručak:  namaz od lješnjaka i čokolade,  

                Integralni kruh, mlijeko 

Užina 1: sezonsko voće, keks 

Ručak: polpete u umaku, riža, cikla salata, 

             Integralni kruh 

 

 

 



Petak 

Užina 2: sir edamer, kruh , mlijeko  

Užina 1: sezonsko voće 

Ručak: riblja juha sa integralnom rižom, panirani 

            Oslić, kuhani krumpir, sok 

 

 

 

Jelovnik za veljaču 

5,6 satni boravak 

 

Ponedjeljak 

Užina 1: sezonsko voće 

Užina 2: kakao, med, maslac, kruh 

 

Utorak 

Užina 1: sezonsko voće 

Užina 2: čaj , polubijeli kruh, maslac,  

               džem od šipka 

 

Srijeda 

Užina 1: sezonsko voće 

Užina 2: bijela kava, šunka , polubijeli kruh 

 

Četvrtak 

Užina 1: sezonsko voće, keks 



Užina 2:  namaz od lješnjaka i čokolade,  

                Integralni kruh, mlijeko 

 

Petak 

Užina 1: sezonsko voće 

Užina 2: sir edamer, kruh , mlijeko  

 

 


