Jedilnik 24. do 28. januar 2022

vrtec

MALICA
Pon,
24. jan

KOSILO

DRUGA MALICA

Ričet z mesom (1,9), ovseni kruh (1, v sledeh: 6,7),
domača jabolčna pita (1,3,7), sok

Pirin kruh (1-e,b,7, lahko sledi 6,11), sirni
namaz (7), sveža paprika, zeliščni čaj

Kostna juha z rezanci (1,3,9), piščančji gyros, žitni tris
(1), kitajsko zelje s koruzo (12)

Čokoladni puding (6,7), banana

Prežganka z umešanim jajcem (1,3,9), svinjski zrezek v
smetanovi omaki (1,7,9), kus kus (1), zelena solata (12)

Čet,
27. jan

Buhtelj z marmeladnim nadevom (1,6, lahko v
sledeh 3,7 in 11), bela žitna kava (1,6,7),
mandarina
Polbeli kruh (1-a,6, lahko sledi 7,11),
piščančje prsi v ovitku z dodano zelenjavo,
rezina sira (7), čaj/mleko (7)
Domači sadni jogurt* (7), koruzno ajdov
mešani pisani kruh (1-a,c, lahko v sledeh
6,7,11), klementina
Kornspitz (1-a,b,6 lahko v sledeh: 3,7,11),
hrenovka, kečap, čaj/mleko (7)

Graham kruh (1,6, v sledeh: 7,11), pašteta
Argeta (6,7,lahko vsebuje sledi 3), sok,
sadje
Orehov zavitek (1,3,6,7,8 v sledeh 11),
mleko (tetrapak), mandarina

Petek,
28. jan

Koruzni kosmiči (lahko sledi 1,6) v mleku (7),
banana

Korenčkova juha (1), polnozrnati svedrčki s tunino
polivko (1,3,4), rdeča pesa z zeleno solato (12)

Torek,
25. jan
Sreda,
26. jan

Goveja juha** z ribano kašico (1,3,9), kuhana
govedina**, špinača (1,7) s pire krompirjem (7)

Mala kmečka/graham žemljica (1,6, v
sledeh: 3,7,11) piščančje prsi v ovitku,
sveža paprika, sok

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.

Ravnatelj
Branko Meznarič

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

