VRTCI OBČINE ŽALEC
JEDILNIK maj 2022
Št. 6002-1/2021-9

JEDILNIK od 3. 5. do 6. 5. 2022
DATUM
Torek
3. 5. 2022

MALICA
Štručka (G,M), sir (M),
paradižnik

KOSILO
Golaževa juha s krompirjem (G,Z), kruh (G),
sončnično pecivo (G,J,M),
100% jabolčni sok

Sreda
4. 5. 2022

Sadni čaj z medom, ovsen
kruh (G), namaz s
topljenim sirom (M)

špargljeva juha (M), telečja pečenka (G,M,Gs), domači
zdrobovi cmoki (G), rdeča pesa

Četrtek
5. 5. 2022

Sadni čaj, tune v lastnem
soku (R), bio bombete*
(G), vložene kumare (Gs)

Goveja juha s Šili rezanci (G,M,J,Z), kuhana govedina
(Z), kumarična omaka (G,M,Z), kruh (G), češnje ali
drugo sezonsko sadje

Petek
6. 5. 2022

Mleko (M), #bio pirin
zmesni buhtelj z
marmelado* (G,M,J),
hruške

Špinačna spomladanska juha (G,M), sesekljan ribji
zrezek (G,M,J,R,S,Ss), v kosih krompir s peteršiljem
(M), kitajsko zelje s čičeriko in balzamičnim kisom
(ŽD,SU)

Opomba:
Kruhi lahko imajo v sledeh: mleko, soja, jajca, sezam, orehi
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.
#V okviru projekta Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, bodo vključeni oddelki,
spoznavali, varovali in ohranjali hmeljarstvo v Spodnji Savinjski dolini. Preko projekta
želimo že pri mlajši populaciji spodbuditi zanimanje za ohranjanje kulturne dediščine ter jim
na kulturnem področju predstaviti tradicionalne jedi, ki so značilne za čas obiranja hmelja.

VRTCI OBČINE ŽALEC
JEDILNIK maj 2022
Št. 6002-1/2021-9

JEDILNIK od 9. 5. do 13. 5. 2022
DATUM
Ponedeljek
9. 5. 2022

MALICA
KOSILO
Sadni čaj, temni kruh s
brokoli juha z lečo (G,J,S,M), puranja rižota z
krompirjevimi kosmiči (G), zelenjavo in parmezan (G,M,J), zeljna solata s
Rio mare pate (G,R), olive fižolom

Torek
10. 5.2022

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

Zelenjavna enolončnica brez mesa z ajdovimi žličniki
(G,J), kruh (G), domače pomarančne kocke (G,J,M)

Sreda
11. 5. 2022

Mlečna juha (G,M,J),
cimet, banane

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

Četrtek
12. 5. 2022

Sveže nehomogenizirano
polnomastno mleko (M),
maslo (M), med, sončnični
kruh (G), rezina kivija

Bučkina juha z ingverjem (M), sesekljana pečenka z
zelenjavo (M,J,S,Ss) pire krompir (M), majniška
solata z jajčko (J)

Petek
13. 5. 2022

Sadni čaj, puranja prsa v
ovoju, rezina jajčke (J),
sveže kumare, bučni kruh
(G)

Kostna juha s kroglicami (G,M,J,S,Ss,Z), paniran
ostriž (G,M,J,R,S,Ss), riž s koruzo, rdeča pesa

Opomba:
Kruhi lahko imajo v sledeh: mleko, soja, jajca, sezam, orehi
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.

#V okviru projekta Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, bodo vključeni oddelki,
spoznavali, varovali in ohranjali hmeljarstvo v Spodnji Savinjski dolini. Preko projekta
želimo že pri mlajši populaciji spodbuditi zanimanje za ohranjanje kulturne dediščine ter jim
na kulturnem področju predstaviti tradicionalne jedi, ki so značilne za čas obiranja hmelja.

VRTCI OBČINE ŽALEC
JEDILNIK maj 2022
Št. 6002-1/2021-9

JEDILNIK od 16. 5. do 20. 5. 2022
DATUM
ponedeljek
16. 5.2022

MALICA
Sadni čaj, sirova štručka
(G,M,J), paradižnik

KOSILO
zdrobova juha (G,M,J,Z), testenine s tuno (G,M,J,R),
rdeča pesa

Torek
17. 5. 2022

Lipov čaj, jajčni namaz
(M,J), polbeli kruh (G)

#Krompirjeva juha (G,M,J,Z), #carski praženec
(G,J,M), kristalka z redkvico

Sreda
18. 5. 2022

Bezgov čaj z limono, bio
proseni kruh* (G),
ementaler (M), paprika
sveža

močnikova juha (G,J), pire krompir (M), špinača
(G,M,O,Z), trdo kuhano jajce (J), banana

četrtek
19. 5. 2022

#Bela

kava, kruh (G),
kisla smetana (M)

Cvetačna juha s kašo (G,M), puranji file (G,J,S,Ss), rizi
bizi, majniška solata s koruzo

Petek
20. 5. 2022

Mlečni pirin zdrob (G,M),
cimetov posip, banana

Čufti v paradižnikovi omaki (G,M,J,S,Ss), krompirjev
pire (M), sadna solata

Opomba:
Kruhi lahko imajo v sledeh: mleko, soja, jajca, sezam, orehi
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.
okviru projekta Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, bodo vključeni oddelki,
spoznavali, varovali in ohranjali hmeljarstvo v Spodnji Savinjski dolini. Preko projekta
želimo že pri mlajši populaciji spodbuditi zanimanje za ohranjanje kulturne dediščine ter jim
na kulturnem področju predstaviti tradicionalne jedi, ki so značilne za čas obiranja hmelja.
#V

VRTCI OBČINE ŽALEC
JEDILNIK maj 2022
Št. 6002-1/2021-9

JEDILNIK od 23. 5. do 27. 5. 2022
DATUM
Ponedeljek
23. 5. 2022

MALICA
#Mleko (M), koruzni
kruh (G,S), maslo (M)

KOSILO
#Piščančja obara z žličniki (G), kruh (G), #domač
jabolčni zavitek (G,J,M), 100% sadni sok

Torek
24. 5. 2022

Planinski čaj z medom, bio
ovseni kruh* (G), telečje
hrenovke*, vložena
paprika
Prosena kaša z naribano
jabolko (G,M), lešnikov
posip (L), rozine
Šipkov čaj z medom,
kmečki kruh (G), liptaver
namaz (M), kumarice (Gs)
Metin čaj, ajdov kruh
(G,M,S), domač lososov
namaz (M, J,R)

Goveja juha z zakuho (G,J,Z), kuhana govedina, pražen
krompir, zelena solata

Sreda
25. 5. 2022
Četrtek
26. 5. 2022
petek
27. 5. 2022

Brokoli juha s kuskusom (G,M), zeljne krpice z mesom
(G,J), radič s fižolom
Špargljeva juha (Z,M), zapečene špinačni svedrčki (Šili) s
sirom in jajčko (G,J,M), radič v solati s krompirjem
#Prežganka z jajčko (G,J), krompirjeva musaka (G,M,J),
zelena solata z rukolo

Opomba:
Kruhi lahko imajo v sledeh: mleko, soja, jajca, sezam, orehi
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.

#V okviru projekta Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, bodo vključeni oddelki,
spoznavali, varovali in ohranjali hmeljarstvo v Spodnji Savinjski dolini. Preko projekta
želimo že pri mlajši populaciji spodbuditi zanimanje za ohranjanje kulturne dediščine ter jim
na kulturnem področju predstaviti tradicionalne jedi, ki so značilne za čas obiranja hmelja.

VRTCI OBČINE ŽALEC
JEDILNIK maj 2022
Št. 6002-1/2021-9

JEDILNIK od 30. 5. do 31. 5. 2022
DATUM
Ponedeljek
30. 5. 2022
Torek
31. 5. 2022

MALICA
Bio pitno mleko* (M),
slani zvitki s sirom (G,M,J)
sveža zelenjava
Bela kava (G,M), polenta
(G,M), banane

KOSILO
Kostna juha z vlivanci (G,M,J,Z),
rižota s puranjim mesom (M),
zeljna solata s krompirjem
#Tople kumare, stročji fižol z ocvirki, piščančji
polpeti (G, J, M), jagode

Opomba:
Kruhi lahko imajo v sledeh: mleko, soja, jajca, sezam, orehi
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.
#V okviru projekta Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, bodo vključeni oddelki,
spoznavali, varovali in ohranjali hmeljarstvo v Spodnji Savinjski dolini. Preko projekta
želimo že pri mlajši populaciji spodbuditi zanimanje za ohranjanje kulturne dediščine ter jim
na kulturnem področju predstaviti tradicionalne jedi, ki so značilne za čas obiranja hmelja.
SPLOŠNA OPOMBA:

dopoldanska malica: sadje (torek, sreda, petek)

shema šolskega sadja (četrtek)

šolska shema »mleko«: ponedeljek

popoldanska malica: jabolko, kruh

v čajnem kotičku ponudimo otrokom 1. razreda nesladkan čaj ali neoporečno pitno vodo

pridržujemo si pravice spremembe jedilnika glede na zagotavljanje ponudbe dobaviteljev

na jedilnik uvrščamo tudi lokalno hrano


v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo

