VRTEC TONČKE ČEČEVE, CELJE, Mariborska 43
Štev.:6002-1/2020/7

JEDILNIK
ZAJTRK

Sadje- jabolka,
breskve

Svinjski zrezek v naravni omaki1, pire
krompir7, zeljna solata, lubenica

MALICA
Popoldanski
oddelki
Sadje- jabolka,
breskve

TOREK
14.07.2020

Šipkov čaj, ržen
Sadje- jabolka,
kruh1,6, ribji namaz 4,7 hruške

Babičin lonec z mesom in zelenjavo1,
palačinke1,3,7, kompot

Sadni krožnik,
keksi1,3,7

Šipkov čaj, ržen
kruh1,6, ribe tune 4

SREDA
15.07.2020

Kakav 1,6,7, koruzni
kruh1, 6, maslo7, LP med

Sadje- jabolka,
borovnice

Paniran oslič1,3, krompir v kosih,
paradižnikova solata

Sadje- banane,
grozdje

Kakav7, koruzni kruh1, 6,
maslo7, med

ČETRTEK
16.07.2020

Planinski čaj, Bio
polbeli kruh 1,
mortadela, paprika,
paradižnik
Ajdov kruh z orehi1,6,8
kruh1, skutin namaz z
zelišči7, otroški čaj z
limono

Sadje –jabolka,
nektarine

Bučkina juha1, čevapčiči, zelenjavni riž,
kitajsko zelje v solati

Sadni jogurt7,
kornfleks1

Planinski čaj, Bio polbel
kruh 1, mortadela,
paprika, paradižnik

Sadje – sadni
krožnik

Tržaška mineštra1, domače pecivo s
sadjem1,3,7, jabolčni sok( literski)

Sadje- sadni
krožnik

Ajdov kruh z orehi
kruh1,8, skutin namaz
z zelišči7, otroški čaj z
limono

PONEDELJEK
13.07.2020

PETEK
17.07.2020

MALICA

1 - 6 let

Tekoči navadni jogurt7,
mešani žitni kosmiči1

KOSILO
KOSILO-popoldanski oddelki

VEČERJA
Popoldanski oddelki
Tekoči navadni jogurt7,
mešani žitni kosmiči1

Vsem otrokom je na razpolago pitna voda in nesladkan čaj ves čas bivanja v vrtcu.
Ob jedeh so z modro barvo zapisane številke od 1 do 14, s katerimi so označeni alergeni v skladu s prilogo II Uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom št.1169/2011, ki se
nahajajo v živilih.
Kruhi lahko v sledeh vsebujejo še mleko, jajca, sojo in sezam.
Otrokom , ki imajo dieto predpisano s strani zdravnika, se obroki pripravljajo v skladu z njihovim dietnim listom.
Dodatne informacije lahko dobite pri organizatorki prehrane (tel. št. 03/425 70 41 ali 03/425 70 39).
LEGENDA: LP- lokalno pridelano; Bio - biološko pridelano živilo.

JEDILNIK SESTAVILA: Silva Berk Bevc- organizatorka prehrane in kuharice centralne kuhinje

