JEDILNIK za prvo starostno skupino in predšolske otroke – JULIJ 2021
ZAJTRK

DATUM

KOSILO

ČET, 1.7.

Otroška pašteta, kruh z manj
paradižnik češnjevec, čaj; sadje

PET, 2.7.

Rezina sira, rezina paprike, pirin kruh,
bela kava; sadje

PON, 5.7.

Piščančja salama, ovseni kruh, rezine
paradižnika, čaj, sadje

Govedina Stroganov, rženi svaljki, zelena solata s
koruzo, lubenica

Sadje, prepečenec

TOR, 6.7.

Mlečni riž ,
sadni krožnik

Zeljne krpice, piščančje krače, melona

Sadje,
koruzni kruh

SRE, 7.7.

Ribja pašteta, polbeli kruh, rezina rdeče
paprike, bela kava; sadje

Bučkina kremna juha, junetina v vrtnarski omaki, riž,
solata

Sadje,
BIO blazinica z
rozinami

Med, maslo, PZ kruh, kakav; sadje

Grahova juha, domača pica, 100% sadni sok, redčen z
vodo

Sadje,
rižev vafelj

Fižolova enolončnica s testeninami, pecivo

Sadje, rženi kruh

ČET, 8.7.
PET, 9.7.

soli,

Jogurt (l), sirova štručka, sadje

Korenčkova juha, testenine, bolonjska omaka, kumare
v solati
Zelenjavna enolončnica z ajdovo kašo, črni kruh,
palačinke z marmelado, 100 % sadni sok, redčen z
vodo

POP. MALICA
Sadje, polbeli kruh
Alpsko mleko,
črni kruh

PON, 12.7.

Ovseni kruh, pariška salama,,kisla
kumarica, čaj ; sadje

Špinačna juha, sirovi tortelini v smetanovi omaki,
zeljna solata s fižolom

Sadje,
graham žemlja

TOR, 13.7.

Tunina pašteta, črni kruh, čaj, rezina
korenja, sadje

Telečja obara s krpicami, polbeli kruh,
sirovi štruklji, 100 % sadni sok, redčen z vodo

SRE, 14.7.

Sirni namaz, črni kruh, rezina sveže
kumare, kakav; sadje

Zelenjavna juha, domači hamburger, lubenica

Sadje,
grisini
Sadje,
črna žemlja

ČET, 15.7.

Francoski rogljič, mleko,
sadni krožnik

Ohrovtova juha, rižota s piščančjim mesom in
šampinjoni, zelena solata

Sadje,
ovseni kruh

PET, 16.7.

Prosena kaša, lubenica

Makaronovo meso, riban sir, paradižnikova solata,
sladoled

Sadje,
pisan kruh

PON, 19.7.

Temna kraljeva štručka, BIO sadni jogurt,
sadni krožnik

Golaž, polenta, rdeča pesa, rezina melone

100% jabolčni sok,
ovsena štručka

Kolerabična juha, čevapčiči, pečen krompir, stročji fižol
v solati

Sadje, črna
bombeta

TOR, 20.7.

Makovka,maslo, kakav; sadje

SRE, 21.7.

Tuna, ovseni kruh, češnjev paradižnik, čaj,
sadje

Špinačna lasanja, lubenica

Sadje,
slanik

ČET, 22.7.

Pšenični zdrob, sadni krožnik

Sesekljana pečenka z zelenjavo, krompir s peteršiljem,
mešana solata, kompot

Sadje,
koruzna štručka

Kremna korenčkova juha, pečena riba, krompirjeva
solata

Alpsko mleko,
črni kruh

PET, 23.7.

Čokoladni namaz, mleko; sadje

PON, 26.7.

Kisla smetana, džem, polbeli kruh, kakav;
sadje

Junečji trakci v omaki, svaljki, pisana solata, sladoled

Sadje,
ovsena štručka

TOR, 27.7.

Jogurt, sirova štručka; sadje

Zelenjavna enolončnica s stročjim fižolom, telečjim
mesom in krompirjem, slivov cmok

Sadje ,
prepečenec

SRE, 28.7.

Pšenični zdrob s čokoladnim posipom,
sadje

Puranji ražnjiči, pečen krompir, zeljna solata s fižolom,
100 % sadni sok

Sadje,
črni kruh

ČET, 29.7.

Prešana pusta šunka, pisani kruh, rezine
paradižnika, zeliščni čaj; lubenica

Boranja (stročji fižol z govejim mesom), bela polenta,
sadni jogurt (l)

Sadje,
pisani kruh

PET, 30.7.

Koruzni kosmiči, mleko;
banana, marelice

Čufti (junetina) v paradižnikovi omaki, krompir v kosih,
kompot

Sadje,
črna žemlja

Otrokom, ki potrebujejo dieto, nudimo ustrezno dietno prehrano.
- V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno živilo ekološke pridelave. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s
pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
- Pridržujemo si pravico, da ob nepredvidljivih dogodkih spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. Hvala za razumevanje.
- Obroki lahko vsebujejo alergene iz priloge II Uredbe 1169/2011/EU.
- Obroki lahko vsebujejo vse alergene v sledovih.

Katalog jedi z označenimi alergeni je na oglasni deski za starše pri glavnih vhodih in na vpogled v kuhinji. - Sadje in
zelenjavo izbiramo glede na sezono in skušamo ponuditi predvsem lokalno pridelano sadje in zelenjavo.
DOBER TEK!
V vrtcu si prizadevamo, da bi bilo odpadne hrane čim manj. Vljudno prosimo, da dosledno javljate odsotnost otrok. Hvala

