Dober tek vam želimo!

Jedilnik 18. – 22. julij 2022 vrtec
MALICA
Pon.
18. julij

KOSILO

DRUGA MALICA

Orehov zavitek (1,3,6,7,8 v sledeh 11), mleko Kokošja juha z ribano kašico (1,3,9), puranji zrezek/trakci po
(7), grozdje
vrtnarsko, rezina kruhove štručke (1,3,7), mešana solata*
(12)
Ovseni kruh (1-a, lahko v sledeh 6,11), bela Kostna juha z zdrobovimi žličniki (1,3,9), svinjska pečenka v
žitna kava (1,7) domači jajčni namaz (3,7),
naravni omaki (1,9), dušen riž, zelena solata z lečo (12)
sveža kumara*, korenček (palčke)
Mini graham žemljica (1,6, v sledeh:
Zelenjavna juha (grah, korenček) (1,9), čevapčiči Ave, ocvrt
3,7,8,11), sadni jogurt (7) lubenica
krompirček, paradižnik*/paprika

Biomix kruh (1-a,c,d, 6,11, v sledeh: 7),
kremni namaz Duo Viki (6,7,8-c, lahko v
sledeh: 5), sadje
Ovseni kruh (1-a, lahko v sledeh 6,11),
čokoladno mleko (7)

Četrtek,
21. julij

Pirin kruh (1-a,b,7, lahko v sledeh: 3,6,8,11), Enolončnica s stročjim fižolom in mlado govedino (1), sadna
maslo (7), med, mleko (7), nektarina
kupa; sladoled (7, lahko sledi 5,8) s sadjem

Petek,
22. julij

Koruzni mešani kruh (1, lahko v sledeh:
6,7,11), čičerikin namaz (3,6,7,10,12), čaj,
paradižnik*, sveža kumara*

Pirin kruh (1-a,b,7, lahko v sledeh:
3,6,8,11), pašteta Argeta (6,7,lahko
sledi 3)
Koruzni mešani kruh (1, lahko v sledeh:
6,7,11), marmelada (12), sadje

Torek,
19. julij
Sreda,
20. julij

Porova kremna juha (1,7,9), krompirjeva solata (12), ocvrt
ribji file (1,3,7), lubenica

Mini rogljiček (1,3,7), sadni krožnik
(mešano narezano sadje), voda

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 pridelano živilo
( ) Pri vsaki jedi so v oklepaju številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost.
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
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

