JEDILNIK VRTEC MAJ 2021
3. 5. – 7. 5. 2021
DAN
PONLJEK
3. 5.

TOREK
4. 5.

SREDA
5. 5.

ČETRTEK
6. 5.

PETEK
7. 5.

ZAJTRK

KOSILO

MALICA

Rženi kruh
Maslo
Marmelada (Kmetija Skok)
Metin čaj
Biga
Sadni kefir (Mlekarna Krepko)
Jabolčni čips (Kmetija Skok)

Govedina Stroganov
Dušen riž
Zelena solata z redkvico

Sadna skuta

Korenčkova juha
Makaronovo meso s svinjino
Zelena solata

Koruzni kruh
Rezine melone

Pirin kruh
Kuhan pršut
List solate (Kmetija Krajnc)
Otroški čaj
Čokoladni muesli/koruzni kosmiči
Mleko
Klementine

Zelenjavna juha
Jabolčni zavitek
100 % sok rdeče sadje

Banana

Pečen piščanec
Mlinci
Rdeča pesa

Praznični kruh
Jagode

Graham kruh
Pašteta Argeta
Rezine paprike
Čaj šipek hibiskus

Ribji file v koruznem ovoju
Maslen krompir in zelenjava
Zelena solata

Sadni krožnik

Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani vrtca pod rubriko Prehrana.
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe jedilnika.
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo
Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda.

JEDILNIK VRTEC MAJ 2021
10. 5. – 14. 5. 2021
DAN
PONEDELJEK
10. 5.

TOREK
11. 5.

SREDA
12. 5.

ČETRTEK
13. 5.

PETEK
14. 5.

ZAJTRK

KOSILO

MALICA

Ovseni kruh
Rezine sira
Rezine redkvice (Kmetija Skok)
Lipov čaj
Pirina pletenka
Naravni jogurt
Jagode

Špageti po milansko
Rdeča pesa
Sladoled

Grisini
Pomaranča

Prežganka z jajci Kmetije Krajnc
Svinjska pečenka
Pražen krompir
Zeljna solata
Puranje meso v smetanovi omaki s
šparglji
Svaljki
Zelena solata
Goveje meso v naravni omaki
Kruhovi cmoki
Zelena solata

Keksi čokini
Domači ledeni čaj

Graham kruh
Tunin namaz
Rezine paprike
Šipkov čaj
Mlečni zdrob
Čokoladni posip
Rezine melone
Rženi kruh
Hrenovka
Gorčica/kečap
Planinski čaj

Ješprenjeva enolončnica
Čokoladni kolač
100 % jabolčni sok FKBV

Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani vrtca pod rubriko Prehrana.
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe jedilnika.
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo
Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda.

Sveže in suho sadje

Pisani kruh
Kivi

Banana

JEDILNIK VRTEC MAJ 2021
17. 5. – 21. 5. 2021
DAN
PONEDELJEK
17. 5.

TOREK
18. 5.

SREDA
19. 5.

ČETRTEK
20. 5.

PETEK
21. 5.

ZAJTRK

KOSILO

MALICA

Črni kruh
Šunka
Rezine paradižnika
Čaj šipek hibiskus
Vrtanek
Kakav
Hruška

Sirovi tortelini
Zelenjavna omaka
Zelena solata

Sveže in suho sadje

Čevapčiči
Ajvar
Pražen krompir
Rdeča pesa
Goveji golaž
Polenta
Zelena solata

Sezamova bombetka
100 % sok 2 dcl

Štajerska kisla juha s svinjino
Cesarski praženec
Domači jagodni kompot

Pirin kruh
Rezine ananasa

Špargljeva juha
Ribji polpeti
Krompirjeva solata

Kajzerica
Mleko vanilija (Mlekarna Krepko)

Kruh s semeni
Mlečni namaz
Rezine redkvice (Kmetija Skok)
Otroški čaj
Sirova štručka
Sadni jogurt
Jabolko (Sadjarstvo-vinogradništvo
Vdovič)
Rženi kruh
Mesni namaz
Kisle kumarice
Bezgov čaj

Banana

Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani vrtca pod rubriko Prehrana.
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe jedilnika.
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo
Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda.

JEDILNIK VRTEC MAJ 2021
23. 5. – 27. 5. 2021
DAN
PONEDELJEK
23. 5.

TOREK
24. 5.

SREDA
25. 6.

ČETRTEK
26. 5.

PETEK
27. 5.

ZAJTRK

KOSILO

MALICA

Kruh iz krušne peči Lešnik
Maslo
Med (Čebelarstvo Šauperl)
Planinski čaj
Mlečni riž
Čokoladni posip
Jagode (Kmetija Skok)

Krompirjev golaž z mehiško zelenjavo
Sladoled

Sadni krožnik

Svinjski zrezki v čebulni omaki
Svaljki
Zelena solata

Koruzni kruh
Pomaranča

Ovseni kruh
Skušin namaz
Rezine redkvice (Kmetija Skok)
Šipkov čaj
Makova štručka
Sadni pinjenec
Jabolko (Sadjarstvo-vinogradništvo
Vdovič)
Temni kruh
Piščančja klobasa
Kisle kumarice
Lipov čaj

Brokolijeva juha
Puranji zrezki po dunajsko
Testeninska solata

Grški jogurt s sadjem

Mesne kroglice v paradižnikovi omaki
Pire krompir
Zelena solata
Pohorski lonec
Biskvitno pecivo s sadjem
100 % sok

Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani vrtca pod rubriko Prehrana.
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe jedilnika.
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo
Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda.

Pirin kruh
Naravna limonada

Banana

