JEDILNIK ZA OTROKE I. STAROSTNEGA OBDOBJA
DOPOLDANSKA
MALICA
sadnozelenjavni
krožnik

DATUM

ZAJTRK

Ponedeljek
17.08.2020

Sadni čaj, črni kruh, mlečni
namaz, koščki ananasa

Torek
18.08.2020

Planinski čaj, graham kruh,
borovničeva marmelada,
koščki jabolka

sadnozelenjavni
krožnik

Sreda
19.08.2020

Kakav, žemlja, maslo, marelice

zelenjavni
krožnik

Četrtek
20.08.2020

Ovseni kosmiči na mleku*,
koščki melone

sadnozelenjavni
krožnik

Petek
21.08.2020

Šipkov čaj, polbeli kruh,
kuhano jajce, rezine sveže
kumare

sadna košarica

•
•
•
•
•
•
•

KOSILO

POPOLDANSKA MALICA

Cvetačna juha, puranje nabodalo,
tlačen krompir, rdeča pesa, voda

Ringlo,
pecivo z orehi*

Špinačna juha, testeninski narastek s
skuto, jajci in bučkami, zelje v solati s
koruzo, voda
Telečja rižota z zelenjavo, zelena
solata* s paradižnikom, lubenica
Puranji zrezek v smetanovi omaki,
metuljčki, šopska solata,
redčen korenčkov sok*
Zelenjavna enolončnica s pirino kašo,
ajdov kruh, borovničev mafin*, voda

Nektarina,
navadni jogurt
Belo grozdje,
graham kruh
Breskev,
rženi kruh
Vanilijevo mleko 1/5,
banana

Skladno z Uredbo o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom št. 1169/2011 vas obveščamo, da jedi na jedilniku lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali
preobčutljivost. Dietni obroki se pripravljajo na osnovi zdravniškega potrdila uradne medicine, v skladu z internimi navodili vrtca in katalogom alergenov.
Za otroke, ki prihajajo v vrtec zgodaj zjutraj so na razpolago koščki kruha (žito - pšenična, oves, pira, rž, ječmen vsebuje gluten, sezam) ali prepečenec (žito – pšenica – gluten, lahko
vsebuje sledove sezama, mleka, soje), nesladkan čaj in voda
Katalog alergenov je objavljen na spletni strani in oglasnih deskah vrtca. KATALOG ALERGENOV
(*) v jedeh, kjer je živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno živilo (surovina) ekološkega porekla. Takšna označba je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil in jedi v obratih
javne prehrane (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).
(S) označuje prisotnost svinjskega mesa.
Barva označuje živilo integrirane pridelave
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.
DOBER TEK!

