VRTEC TONČKE ČEČEVE, CELJE, Mariborska 43
Štev.:6002-1/2020/10

JEDILNIK
ZAJTRK

PONEDELJEK
5.10.2020
TOREK
6.10.2020
SREDA
7.10.2020

Mleko7, korn fleks1 +
ovseni kosmiči1
Planinski čaj z medom,
koruzni kruh1,6, domač
mlečni namaz z zelišči 7
Sadni čaj1,6,7, kruh s
semeni1,6,11, gauda sir7,
paprika

ČETRTEK
8.10.2020

Otroški čaj z limono, ržen
kruh1, ribe tune 4

PETEK
9.10.2020

Vanilijevo mleko1,7 , rogljič
1,6,7

MALICA

2 - 6 let

KOSILO
KOSILO-popoldanski oddelki

Sadje- jabolka,
hruške

Cvetačna krem juha z rižem1, mesni sir z
omako1,3,7, pire krompir s korenčkom7,
zelena solata
Sadje- jabolka,
Kostna juha z ribano kašo1,3, pečen
banane
piščanec, mesni preliv1, mlinci1,3, zeljna
solata s krompirjem
Sadje- LP jabolka, Zelenjavna enolončnica s čičeriko in ovs.
melone
kosmiči1, Bio polbeli kruh s korenčkom1,
rižev narastek 3,7, breskov kompot
Sestavljen jogurt Puranji zrezek v zelenjavni omaki1,
7, ( navadni-trd + polnozrnate testenine1,3, zelena solata s
sadni tekoči)
krompirjem , grozdje
Sadje- LP jabolka, Bograč1, kruh- polnozrnati1,6, gibanica z
mandarine
jabolki in skuto1,3,7 , LP 100% jabolčni sok

MALICA
Popoldanski
oddelki
Tekoči sadni
jogurt7, korn
fleks
Sadje, ajdov
kruh1,
Sadje, mešana
štručka1,6
Čokoladni
puding s
smetano1,7
Sadni krožnik,
keksi1,3,7

VEČERJA
Popoldanski oddelki
Metin čaj, jajčna jed3,
ržen kruh1
Carski praženec1,3,7,
jabolčna čežana
Planinski čaj z medom,
koruzni kruh1,6,
mlečni namaz z zelišči 7
Goveja juha z rezanci1,3,
govedino in korenčkom,
polbel kruh1
Mlečni zdrob 1,7 s
cimetom in vanilijem

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 dobavitelja »Žito«, 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.

VRTEC TONČKE ČEČEVE, CELJE, Mariborska 43
Štev.:6002-1/2020/10

J E D I L N I K 1 - 2 let
ZAJTRK

MALICA

PONEDELJEK
5.10.2020

Mleko7, korn fleks1 +
ovseni kosmiči1

Sadje- sadna
kaša

TOREK
6.10.2020

Planinski čaj, koruzni
kruh1,6, domač mlečni

Sadje- sadna
kaša

KOSILO
KOSILO-popoldanski oddelki
Cvetačna krem juha z rižem1, mesni sir z
omako1,3,7, pire krompir s korenčkom7,
zelena solata
Kostna juha z ribano kašo1,3, piščančji
ragu1, polenta1, rdeča pesa

namaz z zelišči 7
SREDA
7.10.2020

Kakav1,6,7, kruh s
semeni1,6,11, gauda sir7

ČETRTEK
8.10.2020

Otroški čaj, ržen kruh1,
pretlačene ribe tune z olivnim
oljem in limono 4

PETEK
9.10.2020

Vanilijevo mleko1,7 , rogljič
1,6,7

Sadje- sadna kaša

Zelenjavna enolončnica s čičeriko in ovs.
kosmiči1, Bio polbeli kruh s korenčkom1,
rižev narastek 3,7, breskov kompot
Sestavljen jogurt Puran v zelenjavni omaki1, testenine1,3,
7, ( navadni-trd + zelena solata s krompirjem , grozdje
sadni tekoči)
Sadje- sadna kaša Bograč1, kruh- polnozrnati1,6, gibanica z
jabolki in skuto1,3,7 , LP 100% jabolčni sok

MALICA
Popoldanski
oddelki
Tekoči sadni
jogurt7, korn
fleks
Sadje- sadna
kaša, ajdov
kruh1,
Sadna kaša
štručka1,6
Čokoladni
puding s
smetano1,7
Sadna kaša,
keksi1,3,7

VEČERJA
Popoldanski oddelki
Metin čaj, jajčna jed3,
ržen kruh1
Carski praženec1,3,7,
jabolčna čežana
Planinski čaj z medom,
koruzni kruh1,6,
mlečni namaz z zelišči 7
Goveja juha z rezanci1,3,
govedino in korenčkom,
polbel kruh1
Mlečni zdrob 1,7 s
cimetom in vanilijem

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 dobavitelja »Žito«, 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.

