Dober tek vam želimo!

Jedilnik 15. – 26. avgust 2022
vrtec

MALICA
Pon,
15. 8.
Torek,
16.
avgust
Sreda,
17.
avgust
Čet,
18.
avgust.
Petek,
19.
avgust

Pon,
22.
avgust

KOSILO

DRUGA MALICA

praznik

Pisani pleteni kruh (1,6, v sledeh: 7,11),
skutni smetanov namaz (7), korenček, kakav
(6,7)
Pirin kruh (1,7, lahko v sledeh: 3,6,11),
ribji/tunin namaz s čičeriko (4,6,7,10,12),
češnjev paradižnik, sadni čaj
Biomix kruh (1-a,c,d,6,11, v sledeh 7), sadni
jogurt (7)
Domači kruh z manj soli (1-a,b,c lahko
vsebuje sledi 3,6,7,11), korenčkov namaz (7),
čaj/mleko (7), breskev

Enolončnica z mesom, krompirjem, korenjem in cvetačo (1,9), Pisani pleteni kruh (1,6, v sledeh: 7,11),
palačinke z marmelado (1,3,7), jabolčni kompot (12)
lubenica
Kmečke kumare (1,7,12), pirin kruh (1,7, lahko v sledeh:
3,6,11), biskvit s sadjem (1,3,7), sok

Rozinov kruh (1, 6, v sledeh: 3, 7, 11),
jabolko/lubenica, voda

Kokošja juha z ribano kašico (1,3,9), svinjska pečenka, rizi
bizi, mešana solata (12)
Brokolijeva juha (7,12), polnozrnati svedrčki z mesno polivko
(1,3,9), zelena solata s trdo kuhanim jajcem (3,12), limonada

Biomix kruh (1-a,c,d,6,11, v sledeh 7),
rezina sira (7), jabolko
Domači kruh z manj soli (1-a,b,c lahko
vsebuje sledi 3,6,7,11), Artega junior
(6,7, lahko v sledeh 3)
Pisani kruh (maščobni kruh s
kakavom) (1,6, lahko v sledeh: 7,11),
mešano sadje, voda
Biomix kruh (1-a,c,d,6,11, v sledeh 7)
hruška/grozdje voda

Sreda,
24.
avgust

Zelenjavna enolončnica s puranjim mesom (7), domači
kmečki rženi kruh (1-a,b v sledeh: 6,7,11), sadna solata s
sladoledom (7, lahko sledi 5,8)
Umešana jajčka (3), Biomix kruh (1Goveja juha z rezanci (1,3), kuhana mlada govedina, pire
a,c,d,6,11, v sledeh 7), otroški čaj, zelenjavni krompir (7), dušene bučke (1,7)
krožnik (palčke kumare/ korenčka)
Ovseni kosmiči v mleku (1,7), čokoladni
Ragu s svinjino in zelenjavo (1,7), popečena polenta (7),
posip (6), jabolko
paradižnikova solata z mocarelo (7,12)

Čet,
25.
avgust.
Petek,
26.
avgust

Sadni jogurt (7), žemljica (1,6, lahko v
sledovih 7,9), melona/breskev
Ovseni kruh (1, 6, v sledeh: 3, 7, 8, 11),
čičerikin namaz (6,7), paprika, zeliščni čaj

Otroški piškoti (1,3,7), voda, sadje

Torek,
23.
avgust

Kraljeva fit štručka (1, v sledeh: 3, 6, 7, 11),
kakav/mleko (6,7), lubenica

Bistra juha z zakuho (1,3), makaroni z mletim mesom (1,3),
rdeča pesa
Prežganka z jajčko (1,3), lososova rižota z bučkami (4),
paradižnikova solata s kumaro (12)

Mini rogljiček (1,3,7), hruška

Ovseni kruh (1,6, v sledeh: 3, 7, 8, 11),
topljeni sir (7), čaj/voda, jabolko

V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil za pripravo jedi, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.
Jedilnik sestavile: Darja Makoter 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.

Ravnatelj
Branko Meznarič

