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

Jedilnik 1. – 9. september 2022 VRTEC
Malica
Četrtek, Sadni pinjenec (7), makovka pletena (1-a,6,
1. sept
lahko sledi 3,7,11), jabolko
Petek,
Pica spirala(1,3,6,7, v sledeh 11), sok, lubenica

Kosilo
Piščančja obara (1,3,9), graham kruh (1,6, lahko v sledeh 7 in
11), sok, lučka Ježek (6,7,8 lahko sledi 5)
Bučkina kremna juha (1,7), špageti po bolonjsko (1,3), zelena
solata s fižolom (12)

Druga malica
Piščančja obara (1,3,9), graham kruh (1,6,
lahko v sledeh 7 in 11)
Sadna skuta (7), kornspitz (1-a,b,6, v
sledeh 3,4,7,8,11)

Pon,
5. sept.

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 (12)

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), dušeni goveji zrezki v naravni
omaki **(1), kruhova štručka (1,3,7,9, lahko vsebuje 6, 8, 11),
endivija z radičem in lečo (12)
Zelenjavna juha z zakuho (1,3,9), ocvrt oslič (1,3,4),
krompirjeva solata s porom (9), sladoled (6,7, lahko sledi 5,8)

Pirino pecivo (1,7,11, lahko sledi 3,6),
kompot
Pisan rogljič (1,6, lahko sledi 3,7,11),
čokoladno mleko (1,6,7), jabolko

2. sept

Marmeladni rogljič (1,6, v sledeh 3,4,7,8,11),
kakav (6,7), breskev
Torek
Domači kruh z manj soli (1-a,b,c lahko vsebuje
6. sept
sledi 3,6,7,11), piščančje prsi v ovitku, sveža
zelenjava, zeliščni čaj
Sreda,
Čokolino/kosmiči (1,6, v sledeh 7, 8-c) v mleku
7. sept
(7), banana
Četrtek, Bio ovseni kruh**(1, v sledeh: 3,6,7,8,10,11),
8. sept
tunin namaz s fižolom (3,7,4,10), sveža
zelenjava, sadni čaj
Petek,
*Domači sadni jogurt (7), pecivo s semeni
9. sept
(1,6,11, v sledeh 3,4,7,8,11 ), jabolko

Polnozrnati kruh (1,6, v sledeh: 3,7,11),
kokošja pašteta Argeta (6,7,lahko vsebuje
sledi 3), sok, 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-lešniki

