JEDILNIK JANUAR 2022
DATUM
3.1.2022
PONEDELJEK

4.1.2022
TOREK

5.1.2022
SREDA

6.1.2022
ČETRTEK

7.1.2022
PETEK

ZAJTRK
Pekovsko pecivo s
semeni, žitna
kava, pomaranča
(vsebuje
alergene:1,6,11,7)
Mlečni riž z
jabolki in cimetom
(po želji), banana
(vsebuje
alergene:1,7)

Piščančje prsi,
polbeli kruh,
rdeča paprika,
nesladkan čaj
(vsebuje
alergene:7,1,6, 11)
Jajčni namaz z
zelenjavo, črni
kruh, nesladkan
čaj, jabolko
(vsebuje
alergene:
1,3,6,7,11)
Maslo, koruzni
kruh, korenček,
mleko
(vsebuje
alergene:7,1,6,11)

KOSILO
Pečenica, pire
krompir, kisla repa s
smetano
(vsebuje
alergene:1,7)
Špinačna juha,
pečena piščančja
bedra, mlinci, zeljna
solata z bio
korenčkom
(vsebuje
alergene:9,1,3,12)
Prežganka,
zelenjavna rižota,
rdeča pesa v solati
(vsebuje
alergene:1,3,9,12)

MALICA
Sadni krožnik

Grahova kremna
juha, bio testenine s
tuno, kitajsko zelje s
fižolom, domači
puding
(vsebuje
alergene:9,1,3,4,7,12)
Segedin golaž,
krompirjevi žganci,
hruškov kompot
(vsebuje alergene:1)

Sadni pinjenec,
(vsebuje
alergene:
7)

Jabolko,
grisini
(vsebuje
alergene: 1,3)

Topljeni sir,
koruzna žemlja
(vsebuje
alergene:7,1,6,
11)

Otroški keksi,
jabolko
(vsebuje
alergene:1,3)

DATUM
10.1.2022
PONEDELJEK

11.1.2022
TOREK

12.1.2022
SREDA

13.1.2022
ČETRTEK

14.1.2022
PETEK

ZAJTRK
Namaz s tuno,
markovski beli
kruh, nesladkan
babičin čaj,
sezonsko sadje
(vsebuje:1,4,6,11)
Topljeni sir jošt,
pletena s posipom,
paradižnik,
nesladkani šipkov
čaj, sezonsko
sadje
(vsebuje:1,6,7,11),

KOSILO
Hokaido bučna
juha, svinjski
zrezek v omaki,
kuskus, zelena
solata z bučnicami
(vsebuje:3,1,9,12)
Korenčkova juha z
zakuho,
polnozrnati BIO
peresniki s
piščančjim mesom
v paradižnikovi
omaki, zeljna
solata z bio lečo
(vsebuje: 1,3,12)
Hrenovka,
Zelenjavna
gorčica
brezmesna
črni kruh,
mineštra, biskvit s
nesladkan otroški sadjem,
čaj
nesladkani čaj
(vsebuje:1,10,11,6) (vsebuje:1,3,7,9),
Mlečni zdrob,
Porova juha,
banana
štefani pečenka,
(vsebuje:1,7)
masleni riž z
grahom, endivija z
lečo
(vsebuje:1,3,11)
Maslo, med, ovseni Fižolova juha,
kruh, bela kava,
krompirjev
sezonsko sadje
zrezek,
(vsebuje:1,6,7,11)
sestavljena solata
(vsebuje: 1,3,12),

MALICA
Graham žemljica,
mleko
(vsebuje:7,1,11,6)

Hruška

Navadni jogurt,
kruh po želji
(vsebuje:1,6,7)

Jabolko,
mini biga temna,
nesladkan čaj
(vsebuje:1,11,6),

Sadni krožnik

DATUM
17.1.2022
PONEDELJEK

18.1.2022
TOREK

19.1.2022
SREDA

20.1.2022
ČETRTEK

21.1.2022
PETEK

DATUM
24.1.2022
PONEDELJEK

ZAJTRK
Mešanica
kosmičev, mleko,
banana
(vsebuje alergene:
1, 7)

MALICA
Mini ržena
žemljica,
nesladkan zeliščni
čaj
(vsebuje:1,11,6),

Polnozrnati
marmeladni
rogljiček, mleko,
sezonsko sadje
(vsebuje:7,1,11,6),

KOSILO
Cvetačna juha,
piščančji file,
koruzni skutni
cmok, radič solata
s krompirjem
(vsebuje:1,3,7,9,12)
Mlečna repa z bio
proseno kašo, pire
krompir, domači
jabolčni zavitek
(vsebuje:1,3,7)
Milijon juha,
piščančji sesekljan
zrezek, bio
ješprenjeva solata
z zelenjavo
(vsebuje:1,3,9,12)
Porova juha, dušen
ribji file v
paradižnikovi
omaki, bio
svedraste
testenine,
sestavljena solata
(vsebuje:1,9,4,12),
Perutninski
paprikaš, bio
kuskus, zelena
solata s fižolom
(vsebuje: 1,9,12),

ZAJTRK
Rezina sira
mocarela, sovital
štručka, rdeča

KOSILO
Grahova kremna
juha, naravni
puranji zrezek, bio

MALICA
Sezonsko sadje

Zeliščno maslo,
domači kruh,
nesladkan šipkov
čaj
(vsebuje:1,6,7,11)
Makova štručka,
mleko, sezonsko
sadje
(vsebuje:1,11,6,7),

Mlečni namaz,
koruzni kruh,
paprika,
nesladkani
brusnični čaj
(vsebuje:1,11,6,7),

Sezonsko sadje,
po izbiri ovseni
kruh
(vsebuje:1,11,6)
Bio jogurt, polbeli
kruh,
(vsebuje:1,11,6,7)

Kivi,jabolko

Jabolko, grisini
(vsebuje:1,7,11,6)

paprika, bezgov
čaj
(vsebuje
alergene: 1,6,7,
11)
Polenta, mleko,
sezonsko sadje
(vsebuje
alergene:1,7)

ajdova kaša z
zelenjavo,
sestavljena solata
(vsebuje: 1,12)

Jota s kislim
Sadni krožnik
25.1.2022
zeljem, jabolčni
TOREK
zavitek, nesladkan
čaj
(vsebuje:1,3,7)
Puranja šunka,
Korenčkova juha,
Jogurt nad
26.1.2022
pirin polnozrnati
dušen piščančji
sadjem
SREDA
kruh, vložena
file, maslen riž,
(vsebuje:7)
paprika, sadni čaj zeljna solata s
(vsebuje
fižolom
alergene: 1,6,11)
(vsebuje:1,3,7,12)
Domači skutni
Domača
Keksi abeceda,
27.1.2022
namaz z zelišči,
krompirjeva juha,
jabolko
ČETRTEK
beli kruh,
carski praženec,
(vsebuje:1,3,7)
korenček,
kompot
nesladkani čaj iz (vsebuje:1,3,7,9)
gozdnih sadežev
(vsebuje
alergene:
1,6,7,11)
Čičerikin namaz, Goveja juha z
Sadni krožnik
28.1.2022
koruzna
zakuho, pečen ribji
PETEK
bombetka ,
polpet, bio stročji
bela žitna kava
fižol s krompirjem
(vsebuje
v solati
alergene: 1,7,11)
(vsebuje:1,3,7,9,12)
ZA OTROKE PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA SE JEDI PRILAGODIJO.
OTROKOM JE ČEZ VES DAN NA RAZPOLAGO NESLADKANI ČAJ IN
SEZONSKO SADJE.
VRTEC SI PRIDRUŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE JEDILNIKA IZ
OBJEKTIVNIH RAZLOGOV. V OBROK SO VKLJUČENA BIO ŽIVILA.

