Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brezglutenska
JEDILNIK za otroka II. starostnega obdobja, od 1. do 5. avgusta 2022
ZAJTRK

DOMA
PRIPOROČAMO

KOSILO

MALICA

Banana

v kosu, sveže kumare, nektarine, jabolka (L)

Korenčkova juha, mesna omaka,
brezglutenske testenine, kumare in
paradižnik v solati

Zelenjavna
jed

Torek

Mleko, brezglutenski kruh, med, biomaslo,
jagodna biomarmelada, breskve, marelice,
hruške ( L)

Pečen puranji zrezek, dušen riž,
prikuha iz bučk, 100-odstotni sok
mešan z vodo (L)

Jogurt (L)

Sveže sadje

Sreda

Planinski čaj, brezglutenski kruh, tune v olju,
maslo, olive, nektarine, hruške, jabolka ( L, R1)

Mesni polpet v paradižnikovi omaki,
pire krompir, zelena solata, lubenica (J,

Mlečna jed
Čaj,
brezglutensko
pekovsko pecivo

Ponedeljek Mleko, brezglutenski kruh, mocarela, sir

L)

Četrtek

Biodinamično mleko, koruzni kosmiči, banane, Dušeni goveji trakci v omaki, krompir
slive, jabolka (L)
v kosih ali polenta, mešana solata ( L)

Čaj,
brezglutenski
piškoti

Mesna jed

Petek

Zeliščnini čaj, brezglutenski kruh, lahka šunka, Pečenka, pražen krompir, zeljna solata Čaj,
zelenjavni krožnik (sveža paprika, paradižnik),
brezglutenski
nektarine
rogljič

Jajčna jed

Otrokom sta dnevno zagotovljena nesladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
Priloga k jedilniku je seznam alergenov.

Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brezglutenska
JEDILNIK za otroka II. starostnega obdobja, od 8. do 12. avgusta 2022
ZAJTRK
Ponedeljek Zeliščni čaj, brezglutenski kruh, kisla

smetana, med, slive, hruške, breskve (

L)

KOSILO

MALICA

DOMA
PRIPOROČAMO

Cvetačna juha, mesno-zelenjavna rižota,
paradižnik in paprika v solati

Sadna kaša

Mlečna jed

Torek

Šipkov čaj, brezglutenski kruh, mesnoZelenjavna kremna juha, prosen narastek Čaj,
zelenjavni namaz, kuhana jajčka, zelenjavni s skuto iin sadjem, 100-odstotni sok
brezglutenski
krožnik (kumare, češ. paradižnik), breskve (J) mešan z vodo (L)
rogljič

Mesna jed

Sreda

Mleko, tekoči jogurt, brezglutensko pekovsko Pečen file atlantskega lososa, pire
pecivo, nektarine, slive ( L)
krompir, špinačna prikuha, lubenica

Sveže sadje

Banane

(L, R1)

Četrtek

Rižev ali ajdov zdrob na biodinamičnem
mleku, banane, breskve (L)

Pečene piščančje krače, pečen krompir,
zeljna solata, 100-odstotni sok

Zelenjavna jed
Čaj,
brezglutensko
pekovsko pecivo

Petek

Mleko, brezglutenski kruh, dietni čokoladni
namaz, maslo, grozdje, hruške, jabolka (L)

Mesna omaka, brezglutenske testenine,
rdeča pesa v solati

Jogurt po grško Jajčna jed

Otrokom sta dnevno zagotovljena nesladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
Priloga k jedilniku je seznam alergenov.

(L)

Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brezglutenska
JEDILNIK za otroka II. starostnega obdobja, od 16. do 19. avgusta 2022
ZAJTRK

KOSILO

MALICA

DOMA
PRIPOROČAMO

P R A Z N I K

Ponedeljek

Ribja jed

Torek

Mleko, brezglutenski kruh, biomaslo, med,
domača šipkova marmelada, hruške,
nektarine ( L)

Mesni polpeti, kumare v prikuhi,
pire krompir, sadna zmrzlina (L)

Banana

Sreda

Mleko, brezglutenski kruh, umešana jajčka,
jabolka, grozdje, nektarine (J, L)

Grahova krem juha, brezglutenska pica,
100-odstotni jabolčni sok mešan z vodo

Čaj,
brezglutensko
pekovsko
pecivo

Mesna jed

Čaj,
brezglutenski
rogljič

Zelenjavna jed

( L)

Četrtek

Prosena kaša na biodinamičnem mleku,
hruške, nektarine, breskve (L)

Petek

Zeliščni čaj, brezglutenski kruh, domača
Fižolova krem juha, brezglutenski kruh,
biotelečja pašteta, biomaslo, zelenjavni
brezglutenske palačinke s slivovim
krožnik (sveža paprika in paradižnik), jabolka džemom, 100-odstotni sok ( J, L)
( L)

Otrokom sta dnevno zagotovljena nesladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
Priloga k jedilniku je seznam alergenov.

Dušen puranji file, pire krompir
s korenčkom, sladko zelje v prikuhi,
lubenica ( L)

Jogurt (L)

Mlečna jed

Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brezglutenska
JEDILNIK za otroka II. starostnega obdobja, od 22. do 26. avgusta 2022
ZAJTRK

KOSILO

MALICA

DOMA
PRIPOROČAMO

Ponedeljek

Čaj iz hibiskusa, brezglutenski kruh, domač
sardinin namaz, maslo, olive, breskve,
biojabolka ( L, R1)

Goveji golaž, koruzna biopolenta,
paradižnik s kumarami v solati

Sadna kaša

Mlečna jed

Torek

Mleko, brezglutenski kruh, biodinamični sir
v kosu, albuminska bioskuta, biokorenček,
nektarine, hruške ( L)

Telečja obara z biozelenjavo, brezglutenski Čaj,
kruh, brezglutenski puding s smetano, 100- brezglutenski
odstotni biosok mešan z vodo ( L )
rogljič

Sreda

Zeliščni čaj, brezglutenski kruh, lahka šunka, Dušen puranji file z zelenjavo, krompir s
zelenjavni krožnik (paradižnik, kumare)
peteršiljem, biozelena solata, sadna
nektarine
zmrzlina

Banane

Četrtek

Riž na biodinamičnem mleku, nektarine,
banane, jabolka (L)

Pečen file postrvi, pire krompir, bučke
v omaki, 100-odstotni sok (L, R1)

Sveže sadje
Čaj,
brezglutensko
pekovsko
pecivo

Petek

Tekoči jogurt, mleko, brezglutensko
pekovsko pecivo, nektarine, hruške ( L)

Biotelečji zrezki v omaki, rizi bizi,
sestavljena solata

Jogurt (L)

Mesna jed

Zelenjavna jed

Jajčna jed

Otrokom sta dnevno zagotovljena neladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
NA DIETNIH JEDILNIKIH SO JEDI ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA NAPISANE V „LEŽEČEM“ TISKU. ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE „POKONČNO“. ČE JE
JEDILNIK ENAK ZA OTROKE 1. IN 2. STAROSTNEGA OBDOBJA, VELJA ZA VSE POKONČNI TISK.
Z OBARVANIM TISKOM SO OZNAČENE JEDI, KI JIH JE POTREBNO ZAMENJATI ZARADI DIETE.

Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brezglutenska
JEDILNIK za otroke II. starostnega obdobja, od 29. avgusta do 2. septembra 2022
POPOLDANSKA
ZAJTRK

DOMA
PRIPOROČAMO

KOSILO

MALICA

Sadna kaša

namaz; bioslive, nektarine, grozdje (L)

Porova juha, rižota s perutnino in
zelenjavo, zelena solata s korenčkom

Zelenjavna
jed

Torek

Mleko, brezglutenski kruh, piščančje prsi
v ovoju, varovalna šunka; zelenjavni krožnik
(paprika, češnjev paradižnik ), hruške ( L)

Krompirjev golaž, brezglutenski kruh
brezglutenska palačinka z marmelado,
100-odstotni sok mešan z vodo ( J, L)

Čaj,
brezglutensko
pekovsko
pecivo

Mesna jed

Sreda

Ajdov ali rižev zdrob na biodinamičnem mleku, Kostna juha z breglutenskimi rezanci,
slive, nektarine, jabolka
pečene piščančje krače, pečen krompir,
( L)
zeljna solata

Banana

Jajčna jed

Četrtek

Sadni čaj, brezglutenski kruh, biomaslo, med, Bolonjska omaka, brezglutenske
malinova biomarmelada, nektarine, jabolka (L) testenine, rdeča pesa v solati, lubenica

Čaj,brezgluten Mlečna jed
ska štručka

Petek

Čaj iz hibiskusa, brezglutenski kruh, tune
v olju, biomaslo, olive, jabolka, breskve,
grozdje ( L, R1)

Jogurt (L)

Ponedeljek Mleko, brezglutenski kruh, maslo, čokoladni

Dušena govedina v zelenjavni omaki,
dušen riž, paradižnik in kumare v solati

Sveže sadje

Otrokom sta dnevno zagotovljena neladkan čaj in voda. Zjutraj pa sveže in suho sadje.
Priloga k jedilniku je seznam alergenov.

Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane

Vrtec Zagorje ob Savi

INDIVIDUALNA PROTIVNETNA DIETA
JEDILNIK za otroka II. starostnega obdobja, od 16. do 19. avgusta 2022
ZAJTRK

KOSILO

MALICA

DOMA
PRIPOROČAMO

P R A Z N I K

Ponedeljek
Torek

Riževo mleko, brezglutenski kruh z vinskim
kamnom, med, hruške, nektarine

Mesni polpet iz junetine, kumare
v prikuhi, krompir z oljčnim oljem, sadna
zmrzlina

Sadna kaša

Sreda

Riževo mleko, brezglutenski kruh z vinskim
kamnom, umešana jajčka, jabolka, grozdje,
nektarine ( J)

Zelenjavna krem juha, rižev narastek na
riževem mleku s sadnim prelivom

Čaj, večzrnati
kruhki s kvinojo

Četrtek

Prosena kaša na riževem mleku, hruške,
nektarine, breskve

Dušen puranji file, krompir z oljčnim
oljem, popečene bučke

Čaj, ajdovi
kruhki

Petek

Zeliščni čaj, brezglutenski kruh z vinskim
kamnom, domača biotelečja pašteta,
zelenjavni krožnik (sveža paprika in
paradižnik), jabolka

Krompirjeva juha, brezglutenski kruh
z vinskim kamnom, brezglutenska
palačinka na riževem mleku z medom,
100-odstotni sok

Banana

Otrokom sta dnevno zagotovljena nesladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
Priloga k jedilniku je seznam alergenov.

Ribja jed

Mesna jed

Zelenjavna jed

Vrtec Zagorje ob Savi

INDIVIDUALNA PROTIVNETNA DIETA
JEDILNIK za otroka II. starostnega obdobja, od 22. do 26. avgusta 2022
DOMA
PRIPOROČAMO

ZAJTRK

KOSILO

MALICA

Ponedeljek

Čaj iz hibiskusa, brezglutenski kruh
z vinskim kamnom, tune v olju, olive,
breskve, biojabolka ( R1)

Goveji golaž?, koruzna biopolenta,
paradižnik s kumarami v solati

Čaj, večzrnati
kruhki

Torek

Riževo mleko, brezglutenski kruh z vinskim
kamnom, dietna margarina ali dietna
pašteta, biokorenček, nektarine, hruške

Telečja obara z biozelenjavo, brezglutenski Čaj, ajdovi
kruh z vinskim kamnom, brezglutenski
kruhki
puding na riževem mleku

Sreda

Zeliščni čaj, brezglutenski kruh z vinskim
Dušen puranji file v omaki z zelenjavo,
kamnom, pečeno umešano jajce, zelenjavni krompir s peteršiljem, biozelena solata,
krožnik (paradižnik, kumare) nektarine ( J)
sadna zmrzllina

Banane

Zelenjavna jed

Četrtek

Riž ali rižev zdrob na riževem mleku,
nektarine, banane, jabolka

Pečen file postrvi, krompir z oljčnim oljem,
bučke v omaki, 100-odstotni sok ( R1)

Čaj, krekarji s
kvinojo

Sveže sadje

Petek

Riževo mleko, brezglutenski kruh z vinskim
kamnom, med, nektarine, hruške

Biotelečji zrezki v omaki, dušen riž, zelena Sadna kaša
solata

Mesna jed

Jajčna jed

Otrokom sta dnevno zagotovljena neladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
NA DIETNIH JEDILNIKIH SO JEDI ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA NAPISANE V „LEŽEČEM“ TISKU. ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE „POKONČNO“. ČE JE
JEDILNIK ENAK ZA OTROKE 1. IN 2. STAROSTNEGA OBDOBJA, VELJA ZA VSE POKONČNI TISK.
Z OBARVANIM TISKOM SO OZNAČENE JEDI, KI JIH JE POTREBNO ZAMENJATI ZARADI DIETE.

Vrtec Zagorje ob Savi

INDIVIDUALNA PROTIVNETNA DIETA
JEDILNIK za otroka II. starostnega obdobja, od 29. avgusta do 2. septembra 2022
POPOLDANSKA
ZAJTRK

KOSILO

Ponedeljek Riževo mleko, brezglutenski kruh z vinskim

Porova juha, rižota s perutnino in
kamnom, dietna margarina ali dietna pašteta, zelenjavo, zelena solata s korenčkom
bioslive, nektarine, grozdje

MALICA

DOMA
PRIPOROČAMO

Čaj, večzrnati Zelenjavna
jed
kruhki s kvinojo

Torek

Riževo mleko, brezglutenski kruh z vinskim
kamnom, umešana jajčka, zelenjavni krožnik
(paprika, češnjev paradižnik ), hruške ( J)

Krompirjev golaž, brezglutenski kruh
Čaj, ajdovi
z vinskim kamnom, brezglutenska
kruhki
palačinka z riževim mlekom, 100-odstotni
sok mešan z vodo ( J)

Sreda

Rižev ali ajdov zdrob na riževem mleku, slive, Zelenjavna juha, pečene piščančje krače, Banane
nektarine, jabolka
pečen krompir, zelena solata ali kumare

Četrtek

Sadni čaj, brezglutenski kruh z vinskim
kamnom, med, nektarine, jabolka

Bolonjska omaka (junetina),
brezglutenske testenine, rdeča pesa v
solati

Čaj, krekarji s
kvinojo

Petek

Čaj iz hibiskusa, brezglutenski kruh z vinskim
kamnom, tune v olju, olive, jabolka, breskve,
grozdje (R1)

Dušena govedina v zelenjavni omaki,
dušen riž, paradižnik in kumare v solati

Sadna kaša

Mesna jed

Jajčna jed

Sveže sadje

Otrokom sta dnevno zagotovljena neladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
NA DIETNIH JEDILNIKIH SO JEDI ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA NAPISANE V „LEŽEČEM“ TISKU. ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE „POKONČNO“. ČE JE
JEDILNIK ENAK ZA OTROKE 1. IN 2. STAROSTNEGA OBDOBJA, VELJA ZA VSE POKONČNI TISK.
Z OBARVANIM TISKOM SO OZNAČENE JEDI, KI JIH JE POTREBNO ZAMENJATI ZARADI DIETE.

Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brez kravjega mleka (arašidov in oreščkov)

JEDILNIK za otroke I. in II. starostnega obdobja, od 1. do 5. avgusta 2022
ZAJTRK
Ponedeljek Riževo mleko, koruzni kruh, dietna pašteta, sveže
kumare, nektarine, jabolka (Gpšenica)

KOSILO

MALICA

Korenčkova juha, mesna omaka z zelenjavo,
drobne testenine (Gpšenica, J)
Korenčkova juha, makaronovo meso, kumare
in paradižnik v solati (Gpšenica, J)

Sadna kaša
Limonada, dietno
pekovsko pecivo

Zelenjavna
jed
Sveže sadje

Torek

Riževo mleko, ovsen kruh, med, dietna margarina,
jagodna marmelada, breskve, marelice, hruške
(Gpšenica, oves)

Dušen puranji file, dušena tri žita, prikuha iz
bučk, 100-odstotni sok (Gpšenica, pira, ječmen)
Puranji zrezki po dunajsko, dušena tri žita,
prikuha iz bučk, 100-odstotni sok mešan z
vodo (Gpšenica, pira, ječmen, J)

Sojin jogurt (S)
dietni piškoti

Sreda

Pšenični zdrob na riževem mleku, nektarine, jabolka
(Gpšenica)
Planinski čaj, kruh pšenični črni, tune v olju, olive,
nektarine, hruške, jabolka (Gpšenica, R1)

Polnjena paprika v paradižnikovi omaki, pire
krompir z diet margarino, zelena solata,
lubenica (Gpšenica, J)

Jabolčna kaša
z breskvami
Čaj, presta (Gpšenica)

Četrtek

Ajdov ali rižev zdrob na riževem mleku, banane,
jabolka
Riževo mleko, koruzni kosmiči, banane, jabolka

Dušeni goveji trakci v omaki, kus kus, rdeče
pesa (Gpšenica)
Govedina stroganov, kus kus, mešana solata
(Gpšenica)

Vanilijev desert
Čaj, dietni rogljič
(Gpšenica)

Petek

Riževo mleko, dietna štručka, dietna margarina,
marelice, hruške
Zeliščnini čaj, polbeli kruh brez aditivov, kuhan pršut,
lahka šunka, zelenjavni krožnik (sveža paprika,
paradižnik), nektarine (Gpšenica)

Pečen piščanec, pire krompir z diet margarino, Puding na riževem
Jajčna jed
zelenjavna prikuha, 100-odstotni sok (Gpšenica) mleku
Pečenka, pražen krompir s testeninami, rdeča Čaj, želvica (Gpšenica)
pesa (Gpšenica, J)

Mesna jed

Otrokom sta dnevno zagotovljena nesladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
NA DIETNIH JEDILNIKIH SO JEDI ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA NAPISANE V „LEŽEČEM“ TISKU. ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE „POKONČNO“. ČE JE
JEDILNIK ENAK ZA OTROKE 1. IN 2. STAROSTNEGA OBDOBJA, VELJA ZA VSE POKONČNI TISK.
Z OBARVANIM TISKOM SO OZNAČENE JEDI, KI JIH JE POTREBNO ZAMENJATI ZARADI DIETE.

Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brez kravjega mleka (arašidov in oreščkov)
JEDILNIK za otroke I. in II. starostnega obdobja, od 8. do 12. avgusta 2022
ZAJTRK

KOSILO

Cvetačna juha, mesno-zelenjavna rižota,
Ponedeljek Zeliščni čaj ali riževo mleko, temne žemljice, dietna
margarina, med ali marmelada, slive, hruške, breskve paradižnik in paprika v solati (Gpšenica) ali rdeča
(Gpšenica)
pesa

MALICA
Banane
Čaj, slanik

Torek

Rižolino na riževem mleku, breskve, jabolka
Šipkov čaj, pirin kruh, mesno-zelenjavni namaz,
kuhana jajčka, zelenjavni krožnik (kumare, češ.
paradižnik), breskve (Gpšenica, J)

Zelenjavna kremna juha, prosen narastek na
Sojin jogurt
Mesna jed
riževem mleku s sadjem, 100-odstotni sok mešan z dietnimi piškoti
z vodo
Čaj, dietni francoski
rogljič (Gpšenica)

Sreda

Riževo mleko, dietna štručka, nektarine, hruške

Pečen file atlantskega lososa, pire krompir z diet Sadna kaša
margarino, špinačna prikuha z rastlinsko
Banane
smetano, lubenica (Gpšenica, R1)

Četrtek

Polnozrnat pirin biozdrob na riževem mleku, banane, Pečene piščančje krače, pire krompir z diet
breskve (Gpire)
margarino, zelje v omaki (Gpšenica)
Pečene piščančje krače, pečen krompir, zeljna
solata, 100-odstotni sok

Jabolčna kaša s
korenčkom
Čaj, ovsena rožica
(Gpšenica, oves)

Jajčna jed

Petek

Riževo mleko, pšenični polbeli kruh, dietni čokoladni
namaz, grozdje, hruške, jabolka (Gpšenica)

Vanilijev desert

Zelenjavna jed

Mesna omaka, testenine, rdeča pesa v solati
(Gpšenica, J)

Sveže sadje

Otrokom sta dnevno zagotovljena nesladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
NA DIETNIH JEDILNIKIH SO JEDI ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA NAPISANE V „LEŽEČEM“ TISKU. ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE „POKONČNO“. ČE JE
JEDILNIK ENAK ZA OTROKE 1. IN 2. STAROSTNEGA OBDOBJA, VELJA ZA VSE POKONČNI TISK.
Z OBARVANIM TISKOM SO OZNAČENE JEDI, KI JIH JE POTREBNO ZAMENJATI ZARADI DIETE.

Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brez kravjega mleka (arašidov in oreščkov)
JEDILNIK za otroke I. in II. starostnega obdobja, od 16. do 19. avgusta 2022
ZAJTRK

KOSILO

MALICA

Zelenjavna jed

P R A Z N I K

Ponedeljek
Torek

Riževo mleko, kruh z maj soli, dietna margarina, med, Mesni polpeti, kumare v prikuhi, pire krompir z diet Sadna kaša
domača šipkova marmelada, hruške, nektarine
margarino, sadna zmrzlina (Gpšenica, J)
Čaj, dietni rogljič
(Gpšenica)
(Gpšenica)

Sreda

Riževo mleko, pirin kruh, umešana jajčka, jabolka,
grozdje, nektarine (Gpšenica, J)

Grahova krem juha, rižev narastek na riževem
mleku z jabolko in medom
Grahova krem juha, domača pica brez sira, 100odstotni jabolčni sok mešan z vodo (Gpšenica)

Kaša iz breskev in
jabolk
Čaj, rožičeva
potička (Gpšenica, J)

Sveže sadje

Četrtek

Prosena kaša na riževem mleku, hruške, nektarine,
breskve

Dušen puranji file, pire krompir z diet margarino,
sladko zelje v prikuhi, lubenica (Gpšenica)
Dunajski zrezki, pire krompir z diet margarino,
sladko zelje v prikuhi, lubenica (Gpšenica, J)

Vanilijev desert

Mesna jed

Petek

Rižev zdrob na riževem mleku, jabolka, breskve
Zeliščni čaj, ajdov kruh, domača biotelečja pašteta,
zelenjavni krožnik (sveža paprika in paradižnik),
jabolka (Gpšenica)

Fižolova kremna juha s testeninami, kruh,
Sojin jogurt (S),
palačinke z riževim mlekom in s slivovim džemom, dietni piškoti
100-odstotni sok (Gpšenica, J)

Ribja jed

Otrokom sta dnevno zagotovljena nesladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
NA DIETNIH JEDILNIKIH SO JEDI ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA NAPISANE V „LEŽEČEM“ TISKU. ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE „POKONČNO“. ČE JE
JEDILNIK ENAK ZA OTROKE 1. IN 2. STAROSTNEGA OBDOBJA, VELJA ZA VSE POKONČNI TISK.
Z OBARVANIM TISKOM SO OZNAČENE JEDI, KI JIH JE POTREBNO ZAMENJATI ZARADI DIETE.

Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brez kravjega mleka (arašidov in oreščkov)
JEDILNIK za otroke I. in II. starostnega obdobja, od 22. do 26. avgusta 2022
ZAJTRK

KOSILO

MALICA

Ponedeljek

Riževo mleko, črn kruh, umešano jajce, jabolka
(Gpšenica, J)
Čaj iz hibiskusa, črn pšenični kruh, domač sardinin
namaz, olive, breskve, biojabolka (Gpšenica, R1)

Goveji golaž, koruzna biopolenta, zelenjavna
priloga, 100-odstotni sok (Gpšenica)
Goveji golaž, koruzna biopolenta, paradižnik
s kumarami v solati (Gpšenica)

Vanilijev desert
Čaj, ovsena
rožica (Gpšenica,
oves)

Torek

Riževo mleko, kruh z manj soli, dietna pašteta,
biokorenček, nektarine, hruške (Gpšenica)

Telečja obara z biozelenjavo, kruh, vanilijev puding Sojin sadni jogurt Mesna jed
na riževem mleku (Gpšenica,)
(S)
Čaj, dietni rogljič
(Gpšenica)

Sreda

Zdrob na riževem mleku, nektarine, jabolka (Gpšenica)
Zeliščni čaj, ovsen kruh, kuhan pršut, lahka šunka,
zelenjavni krožnik (paradižnik, kumare) nektarine
(Gpšenica, oves)

Dušen puranji file v omaki z zelenjavo, krompir
s peteršiljem, sadna zmrzlina (Gpšenica)
Puranji frikase, krompir s peteršiljem, biozelena
solata, sadna zmrzlina (Gpšenica)

Sadna kaša
Banane

Četrtek

Riž na riževem mleku, nektarine, banane, jabolka

Pečen file atlantskega lososa, pire krompir z diet
margarino, bučke v omaki (Gpšenica, R1)
Pečen file postrvi, pire krompir z diet margarino,
bučke v omaki, 100-odstotni sok (Gpšenica, R1)

Jabočna kaša z Sveže sadje
jagodičevjem
Čaj, dietno
pekovsko pecivo

Petek

Riževo mleko, kornspitz ali žemljica, dietna
margarina, nektarine, hruške (Gpšenica, SS)

Biotelečji zrezki v omaki, rizi bizi, sestavljena
solata ali rdeča pesa v solati (Gpšenica)

Sojin jogurt,
banana (S)
Čaj, želvica
(Gpšenica)

Zelenjavna jed

Jajčna jed

Otrokom sta dnevno zagotovljena nesladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
NA DIETNIH JEDILNIKIH SO JEDI ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA NAPISANE V „LEŽEČEM“ TISKU. ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE „POKONČNO“. ČE JE
JEDILNIK ENAK ZA OTROKE 1. IN 2. STAROSTNEGA OBDOBJA, VELJA ZA VSE POKONČNI TISK.
Z OBARVANIM TISKOM SO OZNAČENE JEDI, KI JIH JE POTREBNO ZAMENJATI ZARADI DIETE.

Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brez kravjega mleka, (oreščkov in arašidov)
JEDILNIK za otroke I. in II. starostnega obdobja, od 29. avgusta do 2. septembra 2022
ZAJTRK
Ponedeljek Riževo mleko, koruzni kruh, dietni čokoladni namaz,
bioslive, nektarine, grozdje (Gpšenica)

KOSILO
Porova juha, rižota s perutnino in zelenjavo, zelena
solata s korenčkom ali rdeča pesa (Gpšenica)

MALICA
Vanilijev desert
Čaj, makovka (Gpšenica)

Torek

Žitna kava z riževim mlekom,kruh z ovsenimi kosmiči, Krompirjev golaž, kruh, dietno pecivo brez mleka, 100umešana jajčka, breskve, jabolka (Gpšenica, ječmen, oves)
odstotni sok (Gpšenica, J)
Žitna kava z riževim mlekom, kruh z ovsenimi kosmiči,
piščančje prsi v ovoju, varovalna šunka; zelenjavni
krožnik (paprika, češnjev paradižnik), hruške (Gpšenica,
ječmen, oves)

Sojin jogurt, dietni
piškoti (S)
Čaj, dietno pek. pecivo
(Gpšenica)

Sreda

Polnozrnat pirin biozdrob na riževem mleku, nektarine, Pečene piščančje krače, dušeno sladko zelje, pečen
jabolka (Gpira)
krompir (Gpšenica)
Kostna juha s korenčkom, pečene piščančje krače,
pečen krompir, zeljna solata (Gpšenica)

Puding na riževem
mleku
Čaj, presta (Gpšenica)

Četrtek

Rižolino na riževem mleku, nektarine, banane
Sadni čaj, polbel kruh z manj soli, dietna margarina,
med, malinova biomarmelada; nektarine, jabolka
(Gpšenica)

Bolonjska omaka, drobne testenine, 100-odstotni
korenčkov sok (Gpšenica, J)
Bolonjska omaka, temne testenine, rdeča pesa,
lubenica (Gpšenica, J)

Sadna kaša
Čaj, ovsena rožica
(Gpšenica, oves,)

Petek

Ajdov ali rižev zdrob na riževem mleku, banane,
jabolka
Čaj iz hibiskusa, črn, tune v olju, olive; jabolka,
breskve, grozdje (Gpšenica, R1)

Dušena govedina v omaki, dušen riž, zelenjavna
priloga (Gpšenica)
Dušena govedina v zelenjavni omaki, dušena tri žita,
paradižnik in kumare v solati (Gpšenica, pira, ječmen)

Kaša iz jabolk in
korenčka
Sojin jogurt (S)

Otrokom sta dnevno zagotovljena neladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
NA DIETNIH JEDILNIKIH SO JEDI ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA NAPISANE V „LEŽEČEM“ TISKU. ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE „POKONČNO“. ČE JE
JEDILNIK ENAK ZA OTROKE 1. IN 2. STAROSTNEGA OBDOBJA, VELJA ZA VSE POKONČNI TISK.
Z OBARVANIM TISKOM SO OZNAČENE JEDI, KI JIH JE POTREBNO ZAMENJATI ZARADI DIETE.

Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brez kravjega mleka in jajc ter lešnikov
JEDILNIK za otroke I. in II. starostnega obdobja, od 16. do 19. avgusta 2022
ZAJTRK

KOSILO

MALICA

Zelenjavna jed

P R A Z N I K

Ponedeljek
Torek

Riževo mleko, kruh z maj soli, dietna margarina, med, Mesni polpeti, kumare v prikuhi, pire krompir z diet Sadna kaša
domača šipkova marmelada, hruške, nektarine
margarino, sadna zmrzlina (Gpšenica)
Čaj, dietni rogljič
(Gpšenica)
(Gpšenica)

Sreda

Riževo mleko, pirin kruh, dietna pašteta, jabolka,
grozdje, nektarine (Gpšenica)

Grahova krem juha, rižev narastek na riževem
mleku z jabolko in medom
Grahova krem juha, domača pica brez sira, 100odstotni jabolčni sok mešan z vodo (Gpšenica)

Kaša iz breskev in
jabolk
Banana

Sveže sadje

Četrtek

Prosena kaša na riževem mleku, hruške, nektarine,
breskve

Dušen puranji file, pire krompir z diet margarino,
sladko zelje v prikuhi, lubenica (Gpšenica)
Dušen puranji zrezek, pire krompir z diet
margarino, sladko zelje v prikuhi, lubenica
(Gpšenica)

Vanilijev desert

Mesna jed

Petek

Rižev zdrob na riževem mleku, jabolka, breskve
Zeliščni čaj, ajdov kruh, domača biotelečja pašteta,
zelenjavni krožnik (sveža paprika in paradižnik),
jabolka (Gpšenica)

Fižolova kremna juha, kruh, palačinke z riževim
mlekom brez jajc s slivovim džemom, 100odstotni sok (Gpšenica)

Sojin jogurt (S),
dietni piškoti

Ribja jed

Otrokom sta dnevno zagotovljena nesladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
NA DIETNIH JEDILNIKIH SO JEDI ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA NAPISANE V „LEŽEČEM“ TISKU. ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE „POKONČNO“. ČE JE
JEDILNIK ENAK ZA OTROKE 1. IN 2. STAROSTNEGA OBDOBJA, VELJA ZA VSE POKONČNI TISK.
Z OBARVANIM TISKOM SO OZNAČENE JEDI, KI JIH JE POTREBNO ZAMENJATI ZARADI DIETE.

Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brez kravjega mleka in jajc ter lešnikov
JEDILNIK za otroke I. in II. starostnega obdobja, od 22. do 26. avgusta 2022
ZAJTRK

KOSILO

MALICA

Ponedeljek

Riževo mleko, črn kruh, marmelada, jabolka (Gpšenica) Goveji golaž, koruzna biopolenta, zelenjavna
Čaj iz hibiskusa, črn pšenični kruh, domač sardinin
priloga, 100-odstotni sok (Gpšenica)
namaz, olive, breskve, biojabolka (Gpšenica, R1)
Goveji golaž, koruzna biopolenta, paradižnik
s kumarami v solati (Gpšenica)

Vanilijev desert
Čaj, ovsena
rožica (Gpšenica,
oves)

Torek

Riževo mleko, kruh z manj soli, dietna pašteta,
biokorenček, nektarine, hruške (Gpšenica)

Telečja obara z biozelenjavo, kruh, vanilijev puding Sojin sadni jogurt Mesna jed
na riževem mleku (Gpšenica,)
(S)
Čaj, dietni rogljič
(Gpšenica)

Sreda

Zdrob na riževem mleku, nektarine, jabolka (Gpšenica)
Zeliščni čaj, ovsen kruh, kuhan pršut, lahka šunka,
zelenjavni krožnik (paradižnik, kumare) nektarine
(Gpšenica, oves)

Dušen puranji file v omaki z zelenjavo, krompir
s peteršiljem, sadna zmrzlina (Gpšenica)
Puranji frikase, krompir s peteršiljem, biozelena
solata, sadna zmrzlina (Gpšenica)

Sadna kaša
Banane

Četrtek

Riž na riževem mleku, nektarine, banane, jabolka

Pečen file atlantskega lososa, pire krompir z diet
margarino, bučke v omaki (Gpšenica, R1)
Pečen file postrvi, pire krompir z diet margarino,
bučke v omaki, 100-odstotni sok (Gpšenica, R1)

Jabočna kaša z Sveže sadje
jagodičevjem
Čaj, dietno
pekovsko pecivo

Petek

Riževo mleko, kornspitz ali žemljica, dietna
margarina, nektarine, hruške (Gpšenica, SS)

Biotelečji zrezki v omaki, rizi bizi, sestavljena
solata ali rdeča pesa v solati (Gpšenica)

Sojin jogurt,
banana (S)
Čaj, želvica
(Gpšenica)

Zelenjavna jed

Otrokom sta dnevno zagotovljena nesladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
NA DIETNIH JEDILNIKIH SO JEDI ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA NAPISANE V „LEŽEČEM“ TISKU. ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE „POKONČNO“. ČE JE
JEDILNIK ENAK ZA OTROKE 1. IN 2. STAROSTNEGA OBDOBJA, VELJA ZA VSE POKONČNI TISK.
Z OBARVANIM TISKOM SO OZNAČENE JEDI, KI JIH JE POTREBNO ZAMENJATI ZARADI DIETE.

Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brez kravjega mleka in jajc ter lešnikov
JEDILNIK za otroke I. in II. starostnega obdobja, od 29. avgusta do 2. septembra 2022
ZAJTRK

KOSILO

Ponedeljek Riževo mleko, koruzni kruh, dietni čokoladni namaz, Porova juha, rižota s perutnino in zelenjavo, zelena
solata s korenčkom ali rdeča pesa (Gpšenica)
bioslive, nektarine, grozdje (Gpšenica)

MALICA
Vanilijev desert
Čaj, makovka (Gpšenica)

Torek

Žitna kava z riž. mlekom,kruh z ovsenimi kosmiči,
umešana jajčka, breskve, jabolka (Gpše., ječmen, oves)
Žitna kava z riževim mlekom, kruh z ovsenimi
kosmiči, piščančje prsi v ovoju, varovalna šunka;
zelenjavni krožnik (paprika, paradižnik), hruške
(Gpšenica, ječmen, oves)

Krompirjev golaž, kruh, dietno pecivo brez mleka in
jajc, 100-odstotni sok (Gpšenica)

Sojin jogurt, dietni
piškoti (S)
Čaj, dietno pek. pecivo
(Gpšenica)

Sreda

Polnozrnat pirin biozdrob na riževem mleku,
nektarine, jabolka
(Gpira)

Pečene piščančje krače, dušeno sladko zelje, pečen
krompir (Gpšenica)
Kostna juha s korenčkom, pečene piščančje krače,
pečen krompir, zeljna solata (Gpšenica)

Puding na riževem
mleku
Čaj, presta (Gpšenica)

Četrtek

Rižolino na riževem mleku, nektarine, banane
Sadni čaj, polbel kruh z manj soli, dietna margarina,
med, malinova biomarmelada; nektarine, jabolka
(Gpšenica)

Bolonjska omaka, drobne testenine, 100-odstotni
korenčkov sok (Gpšenica, J)
Bolonjska omaka, temne testenine, rdeča pesa,
lubenica (Gpšenica, J)

Sadna kaša
Čaj, ovsena rožica
(Gpšenica, oves,)

Petek

Ajdov ali rižev zdrob na riževem mleku, banane,
jabolka
Čaj iz hibiskusa, črn, tune v olju, olive; jabolka,
breskve, grozdje (Gpšenica, R1)

Dušena govedina v omaki, dušen riž, zelenjavna
Kaša iz jabolk in
priloga (Gpšenica)
korenčka
Dušena govedina v zelenjavni omaki, dušena tri žita, Sojin jogurt (S)
paradižnik in kumare v solati (Gpšenica, pira, ječmen)

Otrokom sta dnevno zagotovljena neladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
NA DIETNIH JEDILNIKIH SO JEDI ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA NAPISANE V „LEŽEČEM“ TISKU. ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE „POKONČNO“. ČE JE
JEDILNIK ENAK ZA OTROKE 1. IN 2. STAROSTNEGA OBDOBJA, VELJA ZA VSE POKONČNI TISK.
Z OBARVANIM TISKOM SO OZNAČENE JEDI, KI JIH JE POTREBNO ZAMENJATI ZARADI DIETE.

Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brez jajc in jajčnih jedi in arašidov
JEDILNIK za otroke I. in II. starostnega obdobja, od 1. do 5. avgusta 2022
ZAJTRK
Ponedeljek Mleko, koruzni kruh, mocarela, sveže kumare,
nektarine, jabolka (Gpšenica, L)

MALICA

KOSILO

Sadna kaša
Limonada, mlečni
rogljič (Gpšenica, L)

Korenčkova juha, mesna omaka z zelenjavo,
testenine brez jajc, kumare in paradižnik v solati
(Gpšenica)

Zelenjavna jed

Torek

Kakav na biodinamičnem mleku, ovsen kruh,
biomaslo, jagodna biomarmelada, breskve,
marelice (Gpšenica, oves, L)

Jogurt, dietni
piškoti (L)

Dušen puranji file, dušena tri žita, prikuha iz bučk,
100-odstotni sok (Gpšenica, pira, ječmen, L)

Sreda

Pšenični zdrob na mleku, nektarine, jabolka
(Gpšenica, L)
Planinski čaj, črn kruh, tune v olju, maslo,
nektarine, jabolka (Gpšenica, , L, R1)

Jabolčna kaša z
breskvami
Čaj, presta
(Gpšenica)

Mesni polpet v paradižnikovi omaki, pire krompir,
zelena solata, lubenica (Gpšenica, L)

Mlečna jed

Četrtek

Prosena kaša na biodinamičnem mleku, banane, Skuta s sadjem (L)
hruške ( L)
Čaj, dietni rogljič
Biodinamično mleko, koruzni kosmiči, banane,
(Gpšenica)
slive, jabolka (L)

Dušeni goveji trakci v omaki, kus kus, rdeča pesa
(Gpšenica, L)
Govedina stroganov, kus kus ali krompir v kosih,
mešana solata (Gpšenica, L)

Zelenjavna jed

Petek

Mleko, kajzerice, maslo, marelice, hruške,
jabolka (Gpšenica, L)
Zeliščni čaj, polbel kruh brez aditivov, kuhan
pršut, lahka šunka, zelenjavni krožnik(paprika,
paradižnik), nektarine (Gpšenica)

Pečen piščanec, pire krompir, zelenjavna prikuha,
100-odstotni jabolčni sok (Gpšenica, L)
Pečenka, pražen krompir, zeljna slata

Sveže sadje

Domač puding
(Gpšenica, L)
Čaj, želvica
(Gpšenica, L)

Otrokom sta dnevno zagotovljena neladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
NA DIETNIH JEDILNIKIH SO JEDI ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA NAPISANE V „LEŽEČEM“ TISKU. ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE „POKONČNO“. ČE JE
JEDILNIK ENAK ZA OTROKE 1. IN 2. STAROSTNEGA OBDOBJA, VELJA ZA VSE POKONČNI TISK.
Z OBARVANIM TISKOM SO OZNAČENE JEDI, KI JIH JE POTREBNO ZAMENJATI ZARADI DIETE.

Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brez jajc in jajčnih jedi in arašidov
JEDILNIK za otroke I. in II. starostnega obdobja, od 8. do 12. avgusta 2022
ZAJTRK
Ponedeljek Mleko ali čaj, temne žemljice, kisla smetana,
marmelada, med, hruške, breskve (Gpšenica, L)

MALICA

KOSILO

Jogurt, banane (L) Cvetačna juha, mesno-zelenjavna rižota, paradižnik in
Čaj, slanik (Gpšenica) paprika v solati ali rdeča pesa (Gpšenica, L)

Torek

Mlečni riž, brusnice, breskve, jabolka (L)
Vanilijev desert
Zelenjavna krem juha, kruh, prosen narastek s skuto
Šipkov čaj, pirin kruh, mesno-zelenjavni namaz, Čaj, dietni francoski in sadjem, 100-odstotni sok (Gpšenica)
zelenjavni krožnik (kumare, češnjev paradižnik) rogljič (Gpšenica)
breskve (Gpšenica)

Mesna jed

Sreda

Mleko, mlečni rogljič, nektarine, hruške (Gpšenica, Sadna skuta (L)
L)
Banane
Mleko, tekoči jogurt, makovke, nektarine, slive
(Gpšenica, L)

Sveže sadje

Četrtek

Polnozrnat pirin biozdrob na biodinamičnem
mleku, banane, breskve (Gpira, L)

Petek

Jogurt po grško (L)
Mleko, pšenični polbeli kruh, biomaslo, dietni
čokoladni namaz, hruške, nektarine (Gpšenica, L)

Pečen file atlantskega lososa, pire krompir,
špinačna prikuha, lubenica (Gpšenica, L, R1)

Jabolčna kaša
Pečene piščančje krače, pečen krompir ali pire
s korenčkom
krompir, zeljna solata ali zelje v omaki , 100-odstotni
Čaj, koruzni sonček sok (Gpšenica, L)
(Gpšenica, L)
Mesna omaka, testenine brez jajc, rdeča pesa
(Gpšenica, L)

Mlečna jed

Zelenjavna jed

Otrokom sta dnevno zagotovljena nesladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
NA DIETNIH JEDILNIKIH SO JEDI ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA NAPISANE V „LEŽEČEM“ TISKU. ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE „POKONČNO“. ČE JE
JEDILNIK ENAK ZA OTROKE 1. IN 2. STAROSTNEGA OBDOBJA, VELJA ZA VSE POKONČNI TISK.
Z OBARVANIM TISKOM SO OZNAČENE JEDI, KI JIH JE POTREBNO ZAMENJATI ZARADI DIETE.

Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brez jajc in jajčnih jedi in arašidov
JEDILNIK za otroka I. starostnega obdobja, od 16. do 19. avgusta 2022
ZAJTRK

MALICA

KOSILO

P R A Z N I K

Ponedeljek

Ribja jed

Torek

Mleko, kruh z manj soli, biomaslo, med,
Sadna kaša
domača šipkova marmelada, hruške, nektarine Čaj, dietni rogljič
(Gpšenica, L)
(Gpšenica)

Mesni polpeti, kumare v prikuhi, pire krompir,
sladoled (Gpšenica, L)

Sreda

Žitna kava z biodinamičnim mlekom, pirin kruh, Kaša iz breskev in
dietna pašteta ali dietna margarina, jabolka,
jabolk
grozdje, nektarine (Gpšenica, ječmen, pira, L)
Čaj, ovsena rožica
(Gpšenica, oves)

Grahova krem juha, kruh, rižev narastek z jabolko
in medom (Gpšenica, L)
Grahova krem juha, domača pica, 100-odstotni sok
(Gpšenica, L)

Četrtek

Prosena kaša na biodinamičnem mleku,
nektarine, banane (L)

Jogurtova strjenka
(Gpšenica, L)
Čaj, sirova štručka
(Gpšenica, L)

Dušeni puranji file, pire krompir s korenčkom, sladko Mesna jed
zelje v prikuhi, lubenica (Gpšenica, L)

Petek

Mlečni zdrob, jabolka, breskve (Gpšenica, L)
Zeliščni čaj, ajdov kruh, domača telečja
pašteta, biomaslo, zelenjavni krožnik (paprika,
paradižnik), jabolka (Gpšenica, L)

Jogurt, dietni piškoti
( L)

Fižolova kremna juha, kruh, palačinke brez jajc
s slivovim džemom, 100-odstotni sok (Gpšenica, L)

Sveže sadje

Otrokom sta dnevno zagotovljena nesladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
NA DIETNIH JEDILNIKIH SO JEDI ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA NAPISANE V „LEŽEČEM“ TISKU. ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE „POKONČNO“. ČE JE
JEDILNIK ENAK ZA OTROKE 1. IN 2. STAROSTNEGA OBDOBJA, VELJA ZA VSE POKONČNI TISK.
Z OBARVANIM TISKOM SO OZNAČENE JEDI, KI JIH JE POTREBNO ZAMENJATI ZARADI DIETE.

Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brez jajc in jajčnih jedi in arašidov
JEDILNIK za otroka I. starostnega obdobja, od 22. do 26. avgusta 2022
ZAJTRK
Ponedeljek Čaj iz hibiskusa ali mleko, črn kruh, domač
sardinin namaz, maslo, olive, breskve,
biojabolka (Gpšenica, L, R1)

MALICA

KOSILO

Skuta s sadjem (L) Goveji golaž, koruzna biopolenta, paradižnik in kumare
Čaj, mlečni rogljiček v solati ali zelenjavna priloga, 100-odstotni jabolčni sok
(Gpšenica, L)
(Gpšenica)

Sveže sadje

Torek

Kakav z biodinamičnim mlekom, kruh z manj
soli, skutni namaz, nektarine hruške (Gpšenica,
L)
Kakav z biodinamičnim mlekom, kruh z manj
soli, biodinamični sir, bioalbuminska skuta,
nektarine hruške (Gpšenica, L)

Sadna strjenka
(Gpšenica, L)
Čaj, dietni rogljič
(Gpšenica)

Telečja obara z biozelenjavo, kruh, vanilijev puding s
smetano, 100-odstotni sok (Gpšenica, L)

Sreda

Ajdov ali rižev zdrob na mleko, nektarine,
jabolka (Gpšenica)
Zeliščni čaj, ovsen kruh, kuhan pršut, lahka
šunka, zelenjavni krožnik (paradižnik in
kumare), nektarine (Gpšenica, oves)

Sadna kaša
Banane

Dušen puranji file v omaki z zelenjavo, krompir
s peteršiljem, sadna zmrzlina (Gpšenica, L)
Puranji frikase, krompir s peteršiljem, biozelena solata,
sadna zmrzlina (Gpšenica)

Mesna jed

Četrtek

Riž na biodinamičnem mleku, nektarine,
jabolka (L)

Jabolčna kaša
z jagodičevjem
Čaj, koruzni sonček
(Gpšenica, L)

Pečen file atlantskega lososa, bučke v omaki, pire
krompir (Gpšenica, L, R1)
Pečen file postrvi, bučke v omaki, pire krompir, 100odstotni sok (Gpšenica, L, R1)

Sveže sadje

Petek

Mleko, žemljica, maslo, nektarine, hruške
(Gpšenica, L)
Tekoči jogurt ali mleko, kornspitz, nektarine,
hruške (Gpšenica, L, SS)

Tekoči jogurt,
Biotelečji zrezki v omaki, rizi bizi, sestavljena solata ali
banane (,L)
rdeča pesa v solati (Gpšenica)
Čaj, želvica (Gpšenica,
L)

Zelenjavna jed

Otrokom sta dnevno zagotovljena nesladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
NA DIETNIH JEDILNIKIH SO JEDI ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA NAPISANE V „LEŽEČEM“ TISKU. ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE „POKONČNO“. ČE JE
JEDILNIK ENAK ZA OTROKE 1. IN 2. STAROSTNEGA OBDOBJA, VELJA ZA VSE POKONČNI TISK.
Z OBARVANIM TISKOM SO OZNAČENE JEDI, KI JIH JE POTREBNO ZAMENJATI ZARADI DIETE.

Vrtec Zagorje ob Savi

DIETA brez jajc in jajčnih jedi, (arašidov)
JEDILNIK za otroke I. in II. starostnega obdobja, od 29. avgusta do 2. septembra 2022
DOMA
ZAJTRK
Ponedeljek Mleko, mlečni rogljiček, nektarine, banane (Gpšenica, L)
Mleko, koruzni kruh, maslo, dietni čokoladni namaz;
bioslive, nektarine, grozdje (Gpšenica, L)

KOSILO

MALICA

PRIPOROČAMO

Porova juha, rižota s perutnino in zelenjavo, zelena Skuta s sadjem (L) Mlečna jed
solata s korenčkom ali rdeča pesa (Gpšenica, L)
Čaj, makovka
(Gpšenica)

Torek

Žitna kava z biodinamičnim mlekom, kruh z ovsenimi
kosmiči, dietna pašteta, jabolka(Gpšenica, oves ječmen, L)
Žitna kava z biodinamičnim mlekom, kruh z ovsenimi
kosmiči, piščančje prsi v ovoju, varovalna šunka;
paprika, češ.aradižnik, hruške (Gpšenica, ječmen, oves, L)

Krompirjev golaž, kruh, domače pecivo brez jajc,
100-odstotni sok (Gpšenica, L)

Jogurt, dietni
piškoti (L)
Čaj, rogljič brez
mleka in jajc
(Gpšenica)

Sreda

Polnozrnat pirin biozdrob na biodinamičnem mleku,
rozine; slive, nektarine, jabolka (Gpšenica, L)

Pečene piščančje krače, dušeno sladko zelje,
Domač puding (L)
pečen krompir (Gpšenica)
Čaj, presta
Kostna juha s korenčkom, pečene piščančje krače, (Gpšenica)
pečen krompir, zeljna solata (Gpšenica)

Četrtek

Rižolino na mleku, bioslive, nektarine (L)
Sadni čaj, polbel kruh z manj soli, biomaslo, med,
malinoba biomarmelada; nektarine, jabolka
(Gpšenica, L)

Bolonjska omaka, testenine brez jajc, rdeča pesa,
lubenica ali korenčkov sok (Gpšenica)

Petek

Ajdov ali rižev zdrob na mleku, banane, jabolka (L)
Čaj iz hibiskusa, črn kruh, tune v olju, maslo, olive;
jabolka, breskve, grozdje (Gpšenica, L, R1)

Dušena govedina v omaki, dušen riž, zelenjavna
Kaša iz jabolk in
priloga (Gpšenica)
korenčka
Dušena govedina v zelenjavni omaki, dušena tri
Jogurt (L)
žita, paradižnik in kumare v solati (Gpšenica, pira, ječmen)

Mesna jed

Zelenjavna
Sadna kaša
jed
Čaj, sirova štručka

Sveže sadje

Otrokom sta dnevno zagotovljena neladkan čaj in voda.
Sestavila: Ana Mulej – organizatorka prehrane
NA DIETNIH JEDILNIKIH SO JEDI ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA NAPISANE V „LEŽEČEM“ TISKU. ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE „POKONČNO“. ČE JE
JEDILNIK ENAK ZA OTROKE 1. IN 2. STAROSTNEGA OBDOBJA, VELJA ZA VSE POKONČNI TISK.
Z OBARVANIM TISKOM SO OZNAČENE JEDI, KI JIH JE POTREBNO ZAMENJATI ZARADI DIETE.

