JEDILNIK VRTEC OKTOBER 2020
5. 10. – 9. 10. 2020
DAN
PONEDELJEK
5. 10.

TOREK
6. 10.

ZAJTRK

KOSILO

MALICA

Črni kruh
Skutin namaz z bučnim oljem
Rezine paprike
Čaj šipek hibiskus
Kraljeva štručka
Sadni pinjenec

Prežganka z jajci kmetije Krajnc
Zelenjavna rižota
Ribani sir
Rdeča pesa
Mesne kroglice iz mletega mešanega
mesa v paradižnikovi omaki
Pire krompir
Zelena solata
Pašta fižol
Polnozrnati jabolčni zavitek
100 % sok rdeče sadje

Banana

SREDA
7. 10.

Graham kruh
Pašteta Argeta
List solate
Metin čaj

ČETRTEK
8. 10.

Čokoladni musli/koruzni kosmiči
Mleko

Koruzni kruh
Jabolko (Sadjarstvo-vinogradništvo
Vdovič)
Grški jogurt
Med (Čebelarstvo Šauperl)

Goveje meso v naravni omaki
Pol široki rezanci
Zelena solata

Pisani kruh
Naravna limonada

Ribji file v koruznem ovoju
Tržaška omaka
Krompirjeva solata

Sadni krožnik

Hruška

PETEK
9. 10.

Pirin kruh
Puranja šunka
Kisle kumarice
Planinski čaj

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 vrtec 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 OKTOBER 2020
12. 10. – 16. 10. 2020
DAN
PONEDELJEK
12. 10.

TOREK
13. 10.

SREDA
14. 10.

ČETRTEK
15. 10.

PETEK
16. 10.

ZAJTRK

KOSILO

MALICA

Rženi kruh
Maslo
Med (Čebelarstvo Šauperl)
Lipov čaj
Mlečni zdrob
Čokoladni posip
Jabolko (Sadjarstvo-vinogradništvo
Vdovič)
Ovseni kruh
Tunin namaz
Rezine paprike
Šipkov čaj
Sirova štručka
Bela žitna kava
Grozdje (Kmetija Skok)

Svinjina v smetanovi omaki
Pire krompir
Zelena solata

Banana

Pečen piščanec
Tri žita v prilogi
Rdeča pesa

Žemlja z otrobi
Domači ledeni čaj

Goveji golaž
Polenta
Zelena solata

Otroški piškoti
Mleko

Bučna juha
Špageti po milansko
Parmezan
Zeljna solata
Ješprenjeva enolončnica
Praženec
100 % pomarančni sok

Pirin kruh
Jabolko (Sadjarstvo-vinogradništvo Vdovič)

Črni kruh
Piščančje prsi
Kisle kumarice
Otroški čaj

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 vrtec 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.

Sadni krožnik

JEDILNIK VRTEC OKTOBER 2020
19. 10. – 23. 10. 2020
DAN
PONEDELJEK
19. 10.

TOREK
20. 10.

SREDA
21. 10.

ČETRTEK
22. 10.

PETEK
23. 10.

ZAJTRK

KOSILO

MALICA

Koruzni kruh
Maslo
Jagodna marmelada (Kmetija Skok)
Bezgov čaj
Vrtanek
Naravni jogurt
Sadni krožnik

Mesni polpeti
Pražen krompir
Dušeno sladko zelje

Biga
Hruška

Pečena svinjska ribica
Pečenkina omaka
Svaljki
Rdeča pesa
Goveja enolončnica s krompirjem in
papriko
Skutino pecivo
100 % jabolčni sok
Puranje meso v čebulni omaki
Rizibizi
Kitajsko zelje v solati

Grisini
Naravna limonada

Ovseni kruh
Hrenovka Čas
Gorčica
Čaj šipek hibiskus
Pirina pletenka
Kakav
Grozdje (Kmetija Skok)
Graham kruh
Mesni namaz
Kisle kumarice
Planinski čaj

Banana

Črni kruh
Jabolko (Sadjarstvo-vinogradništvo Vdovič)

Porova juha
Testenine s tunino omako
Zelena solata

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 vrtec 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.

Sadna skuta

JEDILNIK VRTEC OKTOBER 2020
26. 10. – 30. 10. 2020
DAN

ZAJTRK

KOSILO

MALICA

PONEDELJEK
26. 10.

Koruzni žganci
Mleko
Hruška

Govedina Stroganov s kislimi kumaricami
Dušen riž
Zelena solata

Pisani kruh
100 % sok rdeče sadje

Črni kruh
Ribji namaz
Rezine paprike
Šipkov čaj
Pirin kruh
Rezine sira
Češnjev paradižnik
Otroški čaj
Kajzerica
Šunka
Rezine svežih kumar
Lipov čaj
Mlečna prosena kaša
Čokoladni posip
Jabolko (Sadjarstvo-vinogradništvo
Vdovič)

Cvetačna juha
Makaronovo meso s svinjino Čas
Zeljna solata

Naravni jogurt
Grozdje (Kmetija Skok)

Piščančji paprikaš
Pire krompir
Zelena solata

Sadni krožnik

Zelenjavna juha
Sadni cmoki
Domači kompot

Banana

Bistra juha z zakuho
Mesno zelenjavna lazanja
Rdeča pesa

Ovsena bombetka
Domači ledeni čaj

TOREK
27. 10.

SREDA
28. 10.

ČETRTEK
29. 10.

PETEK
30. 10.

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 vrtec 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.

