VRTCI OBČINE ŽALEC
JEDILNIK junij 2020
Št. 6002-1/2019-10

JEDILNIK od 1. 6. do 5.6. 2020
DATUM
Ponedeljek
1.6. 2020

MALICA
KOSILO
Bio pitno mleko* (M),
Kostna juha z vlivanci (G,M,J,Z),
slani zvitki s sirom (G,M,J) rižota s puranjim mesom (M),
sveža zelenjava
zeljna solata s krompirjem

Torek
2.6. 2020

Breskov čaj,
črni kruh (G)
mesnozelenjavni namaz
(M,J, Gs)

Pašta fižol (G,Z),
Kruh (G),
Cmoki Lino lada z medenim grškim jogurtom (G,M,J)
marelični sok

Sreda
3.6. 2020

Šipkov čaj,
koruzna žemlja (G),
mocarella (M),
svež paradižnik

Goveja juha z zakuho črke (Šili) (G,M,J,Z)
kuhana govedina (Z)
špinača (G,M)
pire krompir (M)

Četrtek
4.6. 2020

Kakao (M,S,O)
ovseni kruh (G)
jajčni namaz (M,J)

Petek
5.6. 2020

Pohorski čaj,
polbeli kruh (G)
dimljene puranje prsi,
sveže kumare*

Milijonska juha ((G,J,Z)
pečen ostriž (R)
blitva* s krompirjem (G,M)
breskve
Krompirjeva juha (G,M)
zloženka s cvetačo, šunko in makaroni (G,M,J)
zelena solata

Opomba:
Kruhi lahko vsebujejo v sledeh: mleko, soja, jajca, sezam
Začimbe lahko vsebujejo v sledeh: gluten, mleko, jajca, soja, zelena, gorčično seme, sezamovo
seme, oreščki
Obroki vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe EU 1169/2011 in so označeni s kraticami: gluten –
G, mleko – M, jajca – J, ribe – R, arašidi – A, soja – S, oreščki (lešniki-L,orehi–O, mandeljni–Ma)
gorčično seme – Gs, sezamovo seme- SS, volčji bob – VB, zelena- Z, žveplov dioksid in sulfiti –
ŽD, SU.

VRTCI OBČINE ŽALEC
JEDILNIK junij 2020
Št. 6002-1/2019-10

JEDILNIK od 8.6. do 12. 6. 2020
DATUM
Ponedeljek
8.6. 2020

MALICA
Pirin mlečni zdrob (pirin
zdrob*) (G,M)
čokoladni posip (O,S),
banana

KOSILO

Torek
9.6. 2020

Pohorski čaj,
obloženi kruh (G)
(bio posebna salama*,
sir (M)
jajčka (J)
svež paradižnik)

Enolončnica s stročjim fižolom (G,Z)
Kruh (G)
carski praženec (G,M,J)
ananasov kompot

sreda
10.6. 2020

Mleko (M)
bio rženi kruh s posipom*
(G)
sadna skuta z jabolki (M,J)
(orehi O)

špargljeva juha (G,M)
naravni konjski zrezki (G,Gs)
krompirjevi svaljki (G,M,J)
sezonska solata z rukolo

četrtek
11.6. 2020

Sadni čaj,
koruzni kruh (G)
zeliščni namaz (M)

Gobova juha s panceto (G,M)
špageti s svetlo tunino omako (G,M,J,R)
zeljna solata

petek
12.6. 2020

Bela kava (G, M)
temni kruh (G)
piščančja pašteta Argeta
Junior (M,J,S)
sveža zelenjava

Krompirjev golaž (G,Z)
Kruh (G)
domače zagrebške rezine (G,M,J)

Prežganka (G,J)
paniran piščančji medaljon (G,J)
zelenjavna priloga (krompir, cvetača, grah, korenček)
(M)
zelena solata z redkvico

Opomba:
Kruhi lahko vsebujejo v sledeh: mleko, soja, jajca, sezam
Začimbe lahko vsebujejo v sledeh: gluten, mleko, jajca, soja, zelena, gorčično seme, sezamovo
seme, oreščki
Obroki vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe EU 1169/2011 in so označeni s kraticami: gluten –
G, mleko – M, jajca – J, ribe – R, arašidi – A, soja – S, oreščki (lešniki-L,orehi–O, mandeljni–Ma)
gorčično seme – Gs, sezamovo seme- SS, volčji bob – VB, zelena- Z, žveplov dioksid in sulfiti –
ŽD, SU.

VRTCI OBČINE ŽALEC
JEDILNIK junij 2020
Št. 6002-1/2019-10

JEDILNIK od 15. 6. do 19. 6. 2020
DATUM
Ponedeljek
15.6. 2020

MALICA
Planinski čaj z limono in
medom,
Bio pšenična rolica z
zelenjavo* (G,M,J),
sir (M)
sveža paprika

KOSILO
koromačeva juha (G,M,J,Z)
polenta s šparglji in mesno omako (G,M)
rdeča pesa

torek
16. 6. 2020

Mlečni riž s cimetom (M)
sadje

česnova juha (G,J)
špinačne testenine (Šili) z rdečo papriko in piščancem
(G,J,M)
zelena solata s korenčkom

sreda
17. 6. 2020

Sveže nehomogenizirano
mleko (M)
beli kruh (G)
kisla smetana (M)
borovničev džem

Zelenjavna juha s pirinimi zvezdicami (G,M,J)
paniran puranji zrezek (G,M,J,Ss)
pire krompir (M)
zelena solata s korenčkom

Četrtek
18.6. 2020

Metin čaj,
polnozrnat kruh (G)
namaz s svežim lososom
(M,J,R)
kisle kumare (Gs)

Pastinakova juha s krompirjem (G,M,J)
bograč (teletina*, kunec)(G,M)
Kruh (G)
prekmurska gibanica (G,M,J,O)
100% jagodni sok

Petek
19. 6. 2020

Sadni čaj,
črni kruh (G)
bio telečja hrenovka*,
gorčica (Gs)
kisla paprika

Brokoli juha z žitaricami (G,M)
Pečen krompir s sirom (M) jogurtova omaka
(M,J,Gs)
zelena solata z jajčko (J)

Opomba:
Kruhi lahko vsebujejo v sledeh: mleko, soja, jajca, sezam
Začimbe lahko vsebujejo v sledeh: gluten, mleko, jajca, soja, zelena, gorčično seme, sezamovo
seme, oreščki
Obroki vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe EU 1169/2011 in so označeni s kraticami: gluten –
G, mleko – M, jajca – J, ribe – R, arašidi – A, soja – S, oreščki (lešniki-L,orehi–O, mandeljni–Ma)
gorčično seme – Gs, sezamovo seme- SS, volčji bob – VB, zelena- Z, žveplov dioksid in sulfiti –
ŽD, SU.

VRTCI OBČINE ŽALEC
JEDILNIK junij 2020
Št. 6002-1/2019-10

JEDILNIK od 22. 6. do 26. 6. 2020
DATUM
Ponedeljek
22.6.2020

MALICA
Metin čaj z limono in
medom,
črni kruh (G)
čičerikin namaz (M,J,S)

KOSILO
Telečji ragu (G,Z,M), kruh (G)
Čokoladne testenine (Šili) z gozdnimi sadeži (G,J,
O), 100% jagodni sok

torek
23. 6. 2020

Čokoladno mleko (M,O)
makovka z drobnjakovim
maslom (G,M,J,O)
korenček

Nadevana paprika v paradižnikovi omaki (G,J)
pire krompir (M)
sadna solata

sreda
24. 6. 2020

mleko z vanilijo (M)
koruzni kruh (G)
gauda sir (M)
svež paradižnik

Cvetačna juha (G,M,J)
pečena piščančja prsa (Gs)
mlinci (G,J)
dušeno sladko zelje (G,M)

petek
26. 6. 2019

Planinski čaj,
polbeli kruh (G)
tuna ( R)
kisle kumare (Gs)

Porova juha s krompirjem (G,M) trije riži s svežim
lososom, bučnimi semeni (R,J,M)
mešana solata (paradižnik, zelena)

Opomba:
Kruhi lahko vsebujejo v sledeh: mleko, soja, jajca, sezam
Začimbe lahko vsebujejo v sledeh: gluten, mleko, jajca, soja, zelena, gorčično seme, sezamovo
seme, oreščki
Obroki vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe EU 1169/2011 in so označeni s kraticami: gluten –
G, mleko – M, jajca – J, ribe – R, arašidi – A, soja – S, oreščki (lešniki-L,orehi–O, mandeljni–Ma)
gorčično seme – Gs, sezamovo seme- SS, volčji bob – VB, zelena- Z, žveplov dioksid in sulfiti –
ŽD, SU.

VRTCI OBČINE ŽALEC
JEDILNIK junij 2020
Št. 6002-1/2019-10

JEDILNIK od 29. 6. do 30. 6. 2020
DATUM
Ponedeljek
29.6.2020

MALICA
Lipov čaj z medom, bio
ječmenov kruh* (G),
pečena jajca s šparglji (J),
sveži paradižnik

KOSILO
cvetačna juha z ribano kašo (G,J,M,Z), testeninski
narastek s svežo špinačo in skuto (G,M,J), kristalka
solata

torek
30. 6. 2020

Sveže nehomogenizirano
Bučkina juha z ingverjem (M), sesekljana pečenka z
polnomastno mleko (M),
zelenjavo (M,J,S,Ss) pire krompir (M), majniška
maslo (M), med, sončnični solata z jajčko (J)
kruh (G), rezina kivija

Opomba:
Kruhi lahko vsebujejo v sledeh: mleko, soja, jajca, sezam
Začimbe lahko vsebujejo v sledeh: gluten, mleko, jajca, soja, zelena, gorčično seme, sezamovo
seme, oreščki
Obroki vsebujejo alergene iz Priloge II Uredbe EU 1169/2011 in so označeni s kraticami: gluten –
G, mleko – M, jajca – J, ribe – R, arašidi – A, soja – S, oreščki (lešniki-L,orehi–O, mandeljni–Ma)
gorčično seme – Gs, sezamovo seme- SS, volčji bob – VB, zelena- Z, žveplov dioksid in sulfiti –
ŽD, SU.

