Vrtec Tončke
Čečeve
Mariborska 43
3000 Celje

Štev. 6002-1/2022/6

PONEDELJEK
20.6.2022
TOREK
21.6.2022
SREDA
22.6.2022
ČETRTEK
23.6.2022
PETEK
24.6.2022

JEDILNIK 2-6 LET
ZAJTRK

DOP. MALICA

KOSILO

Planinski čaj, ovsen kruh (1,6),
maslo (7), marmelada
jabolko
Otroški čaj,
domača kokošja pašteta (7),
ržen kruh (1,6), vložena paprika
Šipkov čaj, domač koruzni kruh* (1),
rezina sira (7),
češnjev paradižnik

Sadno zelenjavni krožnik

Kokošja juha z rinčicami (1,3),
puran v smetanovi omaki (1,7), kus kus s
korenčkom (1), solata s koruzo
Paprikaš s svinjskim mesom (1),
vodni vlivanci (1,3), zelena solata,
sadna solata
Čevapčiči, riž z grahom,
paradižnik in kumare v solati,
sladoled (7)
Česnova juha s fritati (1,3),
gratinirana krompirjeva zloženka s sezonsko
zelenjavo (3,7), solata z rukolo in feta sirom (7)

Vaniljevo mleko (7),
riževi vaflji
Sadje,
orehi (8)
Sadje

Pšenični zdrob z banano (7)
Sadni čaj,
polbel kruh (1,6), jajčni namaz (3)
bio korenček*

Navadni jogurt* (7)
nektarina

Jajčni fusili* (1,3),
tunina omaka (1),
mešana solata, češnje*

V jedeh označene z * so sestavine lokalne ali ekološke predelave. DOMAČ KORUZNI KRUH: Hilda Goršek d.d.n.k., BIO KORENČEK: Sadex d.o.o., NAVADNI JOGURT: Kmetija Flis, JAJČNI FUSILI: Testenine Šili,
ČEŠNJE: Ivanka Rožej d.d.n.k.
Vsem otrokom je ves čas bivanja v vrtcu na voljo pitna voda in nesladkan čaj.
Jedi na jedilniku lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost. Seznam alergenov iz priloge II. uredbe EU št. 1169/2011 je na vpogled na vrtčevski spletni strani ter v kotičkih za
starše v garderobah vrtca. V skladu z navodili pediatrov, pripravljamo individualne dietne obroke za otroke s posebnimi prehranskimi zahtevami. Vse jedi, ki jih pripravljamo v vrtcu, lahko vsebujejo alergene v
sledovih. Informacije o jedilniku za posamezno dieto prejmete pri organizatorki prehrane (T: 03 425 70 41). Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika iz objektivnih razlogov.
JEDILNIK SESTAVILE: Polona Paulič, OZHRIP in kuharice centralne kuhinje .

