Jedilnik 27. – 31. december 2021 vrtec
MALICA

KOSILO

DRUGA MALICA

Pon,
27. dec

Mlečni močnik s sladkim cimetovim posipom
(1,3,7), banana/jabolko

Jota (1,9), hribovski kruh (1, 6, 7, v sledeh: 3, 8, 11), ocvrte
miške (1, 3, 7)

Domači kmečki rženi kruh (1-a,b, v
sledeh: 6, 7, 11), sadje

Tor,
28. dec

Cvetačna juha (7, 12), piščančji naravni zrezek (7), pirini
svaljki (1,3,12, lahko vsebuje 6,7,8,11), zelena solata z lečo
(12)
Telečja obara (1,3), mlinarjev kruh (1, 6, v sledeh: 3, 7, 8, 11),
domači marmorni kolač (1,3,6)

Biomix kruh (1-a,c,d, 6, 11, v sledeh 7)
marmelada, čaj, mandarina

Sreda
29. dec

Biomix kruh (1-a,c,d, 6, 11, v sledeh 7) fižolov
namaz z ribo ( skušo) (3,7,10,12), paprika, mleko
(7), čaj
Palačinke z marmeladnim nadevom, (1,3,7, lahko
vsebuje 6,8-a,b,c,11), mleko (7), mandarina

Čet,
30. dec

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

Fižolova kremna juha (7), cmoki z mareličnim nadevom in
malo sladkanimi drobtinami (1,3,12, lahko sledi 6,7 in 8),
jabolčni kompot (12)

Pet,
31. dec

Ovseni kruh (1, v sledeh: 6,7), umešana jajčka
(3), mleko (7), mandarina

Korenčkova juha s kroglicami (1), pirini svedrčki** z ribjo
polivko (1, 3,4), zelena solata (12)

Mlinarjev kruh (1,6, v sledeh: 3,7,8,11),
piščančja pašteta (6,7,lahko vsebuje sledi
3), čaj
Štručka (1-a,b,c,d, 6,11 lahko v sledeh:
3,7,8), mleko
Albert keksi (1,3,6), 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.

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

Ravnatelj
Branko Meznarič

