Jedilnik 1. – 10. september 2021 VRTEC
Sreda,
1. sept
Četrtek,
2. sept
Petek,
3. sept

Pon,
6. sept.
Torek
7. sept
Sreda,
8. sept
Četrtek,
9. sept
Petek,
10. sept

Malica
Mu tekoči sadni jogurt (7), jabolko*
makov zavitek (1,3,6,7 lahko sledi 8-a,11 )

Mini pizza (1,3,6,7, v sledeh 11), sok
ŠSH – Lubenica***
Polenta v žitni kavi (1,6,7), jabolko

Marmeladni rogljič (1,6, v sledeh 3,4,7,8,11),
kakav (6,7), breskev
Domači kruh z manj soli (1-a,b,c lahko
vsebuje sledi 3,6,7,11), piščančje prsi v ovitku,
sveža zelenjava, zeliščni čaj ŠSH: jabolko***
Gobova juha s krompirjem, ajdovo kašo in
smetano (1,7), domači kmečki rženi kruh (1a,b v sledeh: 6,7,11), grozdje
Ovseni kruh**(1, v sledeh: 3,6,7,8,10,11), tunin
namaz s fižolom (3,7,4,10), sveža zelenjava,
sadni čaj
*Domači sadni jogurt (7), pecivo s semeni
(1,6,11, v sledeh 3,4,7,8,11 ), jabolko

Kosilo
Piščančja obara (1,3,9), graham kruh (1), pirini cmoki z
mareličnim nadevom in sladkimi drobtinami (1,3,12, lahko
sledi 6,7 in 8), sok
Porova kremna juha (1,7), špageti po bolonjsko (1,3), zelena
solata s fižolom (12)
Zelenjavna juha z zakuho (1,3,9), ocvrt oslič (1,3,4), pražen
krompir (9), zelena solata (12), sladoled (6,7, lahko sledi 5,8)

Druga malica
Marelični pirini cmoki (1,3,7,12, lahko
sledi 6 in 8), sadni sok

Pašta fižol z mesom (1,3,9), domače malo sladkano sadno
pecivo (1,3,7), malo sladkan mešani kompot
Čufti v paradižnikovi omaki (1,3,9), pire krompir (7), zelena
solata

Polbeli kruh (1,6: lahko vsebuje sledi
7,11), topljeni sir (7), sok, hruška
Orehova potička (1,3,6,7,8-a, lahko
sledi, 11), mleko (7), breskev

Kokošja juha z rezanci (1,3,9), puranji trakci v smetanovi
omaki (1,7), Eko pirini široki rezanci** (1,3), mešana solata
(12)
Goveja juha z rezanci (1,3,9), dušena telečji zrezki v naravni
omaki (1), kruhov cmok (1,3,7,9, lahko vsebuje 6, 8, 11),
endivija z radičem in lečo (12)
Bistra juha z zdrobovimi žličniki (1,3,9), pečeni
novozelandski repak (1,4), krompirjeve kocke z blitvo,
kitajsko zelje s koruzo (12)

Pirino pecivo (1,7,11, lahko sledi 3,6),
kompot

V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil za pripravo jedi, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.
Jedilnik sestavile: Renata Bajzek, Darja Makoter, Mateja Belcl in Darja Pavliček

*lokalno pridelano živilo
**ekološko živilo
***dodatno »Šolska shema« Evropske unije s podporo EU«
( ) Pri vsaki jedi so v oklepaju številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost.
Tabela alergenov se nahaja na oglasni deski pri jedilniku.

Znanje je zaklad, ki venomer
spremlja svojega lastnika.
Naj bo uspešno novo šolsko
leto!

Sadna skuta (7), kornspitz (1-a,b,6, v
sledeh 3,4,7,8,11)
Kmečka žemljica (1-a,b,6, lahko sledi
3,7,11), sir (7), piščančje prsi v ovitku,
paradižnik, sok

Pisan rogljič (1,6, lahko sledi 3,7,11),
čokoladno mleko (1,6,7), jabolko
Polnozrnati kruh (1,6, v sledeh: 3,7,11),
kokošja pašteta Argeta (6,7,lahko
vsebuje sledi 3), sok, sadje

Ravnatelj
Branko Meznarič

1 žita, ki vsebujejo gluten; 1a-pšenica, 1b-rž, 1c-ječmen, 1d-oves, 1e-pira, 1f-kamut
8 oreški; 8a-oreh, 8b-mandlji, 8c-lešnik

