Jedilnik 29. november - 3. december 2021 vrtec
MALICA

KOSILO

DRUGA MALICA

Pon,
29. nov

Marmeladni rogljič (1,6, v sledeh 3,4,7,8,11),
bela kava (1,7), banana

Bistra zelenjavna juha z zvezdicami (1,3,9), kaneloni
nadevani s sirom in šunko (1,3,7, lahko sledi 6,8,11),
kitajsko zelje s kuhano jajčko (3,12), sadje

Tor,
30. nov

Čaj, graham kruh (1,6 lahko sledi 3,7,11),
Aljaževa salama, sir (7), sveža paprika

Kostna juha z rezanci (1,3,9), skutni tortelini v
Koruzni kosmiči, mleko (7), tekoči sadni
smetanovi omaki (1,3,7,9, lahko v sledeh 6), endivija z jogurt (7), sadje
rdečim radičem (12)

Sreda
1. dec

Palačinke z marmeladnim nadevom, (1,3,7,
lahko vsebuje 6,8-a,b,c,11), mleko (7),
pomaranča/mandarina

Kokošja juha z ribano kašico (1,3,9), dušeno piščančje Domači kruh z manj soli (1-a,b,c lahko
stegno brez kosti in kože (1), mlinci (1,3), zelena solata vsebuje sledi 3,6,7,11), Argeta tuna pašteta
s fižolom (12)
(4,6,7,9, lahko v sledeh 3), čaj, sadje

Čet,
2. dec

Čokolino (1,6, v sledeh 7, 8-c), jabolko

Segedin golaž (1), polbeli kruh (1,6: lahko vsebuje sledi Maščobna pletena štručka (1-a,6, v sledeh
7,11), skutina pita (1,3,6,7, lahko vsebuje 8-a,b,c), sok 3,4,7,8,11), čokoladno mleko (1,6,7), sadje

Pet,
3. dec

Tekoči sadni jogurt Ego (7), kraljeva fit štručka
(1-a,b,c,d, 6,11 lahko v sledeh: 3,7,8), kivi/kaki

Porova kremna juha s smetano (1,7,9), ocvrt oslič
(1,3,4), pečeni krompirjevi krhlji, zelena solata s
koruzo (12)

Ajdov pisani kruh (1-a,c, lahko v sledeh
6,7,11), sirni namaz (7), sadje

Biomix kruh (1-a,c,d, 6, 11, v sledeh 7) maslo
(7), med, čaj, sadje

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

( ) 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.

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

