
  

 

 
 

Vrtec Tončke 
Čečeve 
Mariborska 43 
3000 Celje     

                     JEDILNIK 2-6 LET                                                   
 

Štev. 6002- 
1/2022/7 

ZAJTRK DOP. MALICA KOSILO 

PONEDELJEK 
4.7.2022 

Ovsen kruh (1,6), 
domač ribji namaz (4), 

sveža kumara 

Prepečenec (1, sledi 6,7,11), 

jabolka 
Testeninski narastek s skuto in brusnicami 

(1,3,7), 
sadna solata s smetano (7)   

TOREK 
5.7.2022 

Pšenični zdrob  s kakavovim posipom 
(1,6,7,8), 
banana 

Lubenica File soma (1,3,4), maslen krompir v kosih (7),  
rdeča pesa, 

češnje*  

SREDA 
6.7.2022 

Polnozrnata žemljica (1,6),  

domača kisla smetana* (7), 

sveža paprika  

Sezonsko sadje  Brokoli juha (1), 
piščančji zrezek v omaki z gobicami (1,9), gluhi 

štruklji, mlado zelje v solati s fižolom 

ČETRTEK 
7.7.2022 

Kruh iz krušne peči* (1), 

piščančje prsi, 
paradižnik  

Jogurt (7), 
grozdje 

Boranja z mesom (1), 
polenta,  

sladoled (7) 

PETEK 
8.7.2022 

Vaniljevo mleko* (7),  

makovka (1,6,7),  
suho sadje 

BIO korenček*, 
nektarina 

Krompirjeve kumare s hrenovko (1), 
polbel kruh (1,6), 

jabolčna pita (1,3,7), sok 

V jedeh označene z * so sestavine lokalne ali ekološke  predelave.   KISLA SMETANA, VANILJEVO MLEKO: Kmetija Flis, KRUH IZ KRUŠNE PEČI: Hilda Goršek d.d.n.k., ČEŠNJE: Ivanka Rožej, d.d.n.k., BIO 

KORENČEK: Sadex d.o.o.. 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 ali ostale informacije prejmete pri organizatorki prehrane (T: 03 425 70 41, vtc.prehrana@siol.net ). Vse ostale informacije, pripombe,  predloge lahko 

posredujete na mail vtc.prehrana@siol.net .  Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika iz objektivnih razlogov.  JEDILNIK SESTAVILE: Polona Paulič, OZHRIP in  kuharice centralne kuhinje.  
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