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JEDILNIK VRTEC KOBANČEK ~ AVGUST 2021
DATUM

ZAJTRK

DOPOLDANSKA KOSILO
MALICA
lubenica
fižolova
boranja z
govedino
krompir v kosih
sladoled7

POPOLDANSKA
MALICA
breskve

ponedeljek,
2. 8. 2021

rženi kruh1
sir gauda7
paprika
malinov čaj

torek,
3. 8. 2021

ovseni kruh1
čičerikin namaz
mleko7

gozdni sadeži

kefir7

sreda,
4. 8. 2021

koruzni kruh1
puranja šunka
paradižnik
planinski čaj

melona

četrtek,
5. 8. 2021

mešani kruh1
namaz z
bučnimi
semeni7
bela kava7

marelice

petek,
6. 8. 2021

ovseni kruh1
tunin namaz4
paradižnik
sadni čaj
polnozrnata
štručka1
sadni jogurt7

lubenica

bučkina juha7
peresniki s
paradižnikovo
omako1
rdeča pesa
kumarična
omaka
piščančja
hrenovka
pire krompir
puranji zrezek
v smetanovi
omaki7
kruhovi
cmoki1,3,7
zelena solata z
paradižnikom
goveji golaž
polenta
grški jogurt7

marelica

torek,
10. 8. 2021

koruzni
kosmiči
bio mleko7

breskve

sreda,
11. 8. 2021

graham kruh1
kuhan pršut
paradižnik
jagodni čaj

lubenica

četrtek,
12. 8. 2021

rženi kruh1
sirni namaz7
paprika
planinski čaj

marelice

zelenjavna
enolončnica
domače pecivo
z malinami1,3,7
čista juha1
pečene bedrce
mlinci1,3,7
zelena solata s
paradižnikom
paradižnikova
juha
pečena postrv4
krompirjeva
solata
zdrobova juha1
zelenjavni riž
zelena solata s
papriko

ponedeljek,
9. 8. 2021

melona

sadna skuta7

zelenjavni
krožnik
grisini1

sadni krožnik

zelenjavni
krožnik
hrustljavi kruhki1
grški jogurt7

jogurt7
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petek,
13. 8. 2021

mlečni kruh1,7
kakav7

lubenica

ponedeljek,
16. 8. 2021

koruzni
kosmiči
mleko7
rženi kruh1
ribji namaz4
paprika
sadni čaj

marelice

polbeli kruh1
grahov namaz7
feta7
paradižnik
češnjev čaj
ovseni kruh1
piščančje prsi
paprika
šipkov čaj
rženi kruh1
maslo7
med
mleko7

gozdni sadeži

ovseni kruh1
sir edamec7
paprika
otroški čaj
makovka1
kefir77

sreda,
25. 8. 2021

četrtek,
26. 8. 2021

torek,
17. 8. 2021

sreda,
18. 8. 2021

četrtek,
19. 8. 2021

petek,
20. 8. 2021
tradicionalni
slovenski dan

ponedeljek,
23. 8. 2021

torek,
24. 8. 2021

cvetačna juha7
polnozrnate
testenine1
bolonjska
omaka
zelena solata s
papriko
zelenjavna juha
z lečo
sladoled 7
prežganka1
testenine z
zelenjavno
omako1, 7
zelena solata s
koruzo
puranji zrezek
v zelenjavni
omaki
pire krompir7
zelena solata
fižolova juha
svaljki z
drobtinami1,3,7
sadni kompot
kolerabova juha
svinjska
pečenka
pražen krompir
solata

sadni krožnik

melona

telečja obara 7
žličniki1,3,7
sadna solata

jogurt7

breskev

korenčkova
juha
makaroni z
mesno omako1
rdeča pesa

melona

rženi kruh1
šunkarica
paradižnik
malinov čaj

lubenica

porova juha
piščančja
nabodala
dušen riž
šopska solata7

grški jogurt7

mlečni riž z
cimetom
BIO mleko7

marelica

brokolijeva
juha7
pečena postrv4
maslen krompir
solata

zelenjavni
krožnik
grisini1

lubenica

lubenica

jabolko

breskev
sadna skuta7

marelice

kefir7

sadni krožnik
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petek,
27. 8. 2021

graham kruh1
kisla smetana
domača7
marmelada
šipkov čaj

ponedeljek,
30. 8. 2021

rogljiček1
bela kava7

torek,
31. 8. 2021

hruške

čista juha z
zvezdicami1
Stroganov
zrezek7
polnozrnati
njoki1,3,7
zelena solata s
koruzo
breskev
zelenjava juha s
proseno kašo
rižota s
piščančjim
mesom
paradižnikova
solata
VRTEC JE ZAPRT

sadni krožnik

sadni krožnik

Spoštovani! Zaradi izrednih razmer epidemije COVID-19 in posledic le te, vas vljudno prosimo za razumevanje v kolikor
bomo primorani jedilnik zaradi morebitnih težav z dostavo živil spremeniti.

Otroci imajo čez cel dan na voljo sadje in vodo. Zaradi različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na dobavo in pripravo hrane
ter organizacije dela, si pridružujemo pravico do sprememb jedilnika. Jedilnik, skupaj s komisijo za prehrano pripravlja
organizatorica prehrane Barbara Ozbič Kirijakopulos, univ. dipl. inž. živil. tehnol.. Podrobnejše informacije o alergenih v
živilih prejmete na tablah na oglasni deski.
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