
Dječji vrtić 

Bubamara 

 01.-5.02.2021. 

 

Doručak 

 

Užina 

 

Ručak 

 

Užina 

Ponedjeljak 

01.02.21. 

Mlijeko,  

čokoladne žitne 

pahuljice 

Svježe voće Varivo od mahuna s 

piletinom,  

kruh,  

kolač 

Svježe voće 

Utorak 

02.02.21. 

Čaj,  

kruh,  

marmelada,  

margo 

Svježe voće Juha od povrća,  

pire krumpir,  

pohana šnicla,  

kruh,  

zelena salata 

Svježe voće 

Srijeda 

03.02.21. 

Mlijeko,  

kruh,  

pileća salama,  

sir tvrdi 

Svježe voće Juha s noklicama,  

tjestenina i umak milaneze, 

zelena salata 

kruh 

Čajni kolutići 

Četvrtak 

04.02.21. 

Mlijeko,  

kruh,  

linolada 

Svježe voće Pileća juha s rezancima, 

lazanje s tikvicama- 

kupus salata 

kruh 

Petit keks 

Petak 

05.02.21. 

Mlijeko,  

kukuruzne  

žitne pahuljice 

Svježe voće Varivo od graha s mesom, 

kruh,  

kolač 

Čajni kolutići 

     



 

 

Dječji vrtić 

Bubamara 

08-12.02.2021. 

 

Doručak 

 

Užina 

 

Ručak 

 

Užina 

Ponedjeljak 

08.02.21. 

Mlijeko,  

kruh, 

 linolada 

Svježe voće Varivo od tikvica s 

krumpirom,  

kruh,  

kolač 

Čajni kolutići 

Utorak 

09.02.21. 

Čaj,  

kruh,  

mliječni namaz 

Svježe voće Bistra juha 

Zapečeni krumpir sa 

sirom,  

kruh, 

zelena salata 

Čajni kolutići 

Srijeda 

10.02.21. 

Kruh,  

čaj,  

pileća salama,  

sir tvrdi 

Svježe voće Mesne čufte u umaku od 

rajčice s krumpir pireom,  

kruh,  

kolač 

Svježe voće 

Četvrtak 

11.02.21. 

Kukuruzne žitne 

pahuljice 

Svježe voće Pileća juha s žličnjacima, 

pirjano povrće,  

pečena puretina  

kruh,  

zelena salata 

Čajni kolutići 

Petak 

12.02.21. 

Čaj,  

kruh,  

marmelada,  

margo 

Svježe voće Juha od rajčice 

Kuhani krumpir s 

blitvom,  

pečeni oslić,  

kruh, kolač 

Petit keks 



 

Dječji vrtić 

Bubamara 

15.-19.02.2021 

 

Doručak 

 

Užina 

 

Ručak 

 

Užina 

Ponedjeljak 

15.02.21. 

Mlijeko,  

kruh,  

linolada 

Svježe voće Juha od junetine i 

povrća,  

kuhana junetina,   

riža sa špinatom,  

kruh,  

zelena salata 

Svježe voće 

Utorak 

16.02.21   

fašnik 

Čaj,  

mliječni namaz, 

kruh 

Svježe voće Sarma s krumpir 

pireom,  

kruh, krofna 

Petit keksi 

Srijeda 

17.02.21. 

Čaj,  

Pohani kruh 

Svježe voće Bistra juha s noklicama 

Musaka od povrća s 

mljevenim mesom, 

kupus salata, kruh 

Čajni kolutići 

Četvrtak 

18.02.21. 

Kakao, kruh, tvrdi 

sir u listićima, 

margo namaz 

Svježe voće Pileća juha,  

Mlinci, pečena piletina, 

salata 

Svježe voće 

Petak 

19.02.21. 

Bijela kava,  

palenta 

Svježe voće Juha od graška 

Kuhani krumpir s 

blitvom,  

pečeni oslić,  

kruh, kolač 

Keksi 



 

Dječji vrtić 

Bubamara 

22.-26.02.2021 

 

Doručak 

 

Užina 

 

Ručak 

 

Užina 

Ponedjeljak 

22.02.21. 

Čaj,  

kruh,  

marmelada,  

margo 

Svježe voće Varivo od leće s 

povrćem i tjesteninom, 

Kruh, 

kolač 

Petit keks 

Utorak 

23.02.21. 

Mlijeko,  

kruh,  

linolada 

Svježe voće Pileća juha, špagete, 

bolonjez, salata 

Svježe voće 

Srijeda 

24.02.21. 

Kruh,  

čaj,  

pileća salama,  

sir tvrdi 

Svježe voće Bistra juha 

piletina u umaku s 

povrćem,  

kuhana riža,  

Salata od cikle,  

kruh 

Čajni kolutići 

Četvrtak 

25.02.21. 

Čaj,  

kruh, 

marmelada,  

margo 

Svježe voće Bistra juha s noklicama 

Musaka od povrća s 

mljevenim mesom, 

kupus salata, 

 kruh 

Svježe voće 

Petak 

26.02.21. 

Mlijeko, 

 kukuruzne 

pahuljice 

Svježe voće Popećci od oslića,  

Krumpir s blitvom, 

zelena salata,  

kruh 

Petit keks 

Dječji vrtić Bubamara Gornje Bazje zadržava pravo izmjene jelovnika. 



 


