
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

    JEDILNIK                                                                                                                                        

        JANUAR 2020                                        

 13. 1. 2020 – 17. 1. 2020 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON 
13. 1. 

Nesladkani čaj 
Polbeli kruh 
Tunina v olju 

(vsebuje alergene: 
gluten, ribe, ostali 
alergeni so lahko v 
sledeh) 

Planinski čaj z limono 
Lepinja 
Umešana jajčka 
Mešana solata 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, jajce, ostali alergeni 
so lahko v sledeh) 

Piščančji paprikaš 
Široki rezanci s špinačo 
Zelena solata s koruzo 
Naravna limonada 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
jajca, mleko, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

TOR  
14. 1. 

Nesladkani čaj 
Palačinke z 
marmelado 

(vsebuje alergene: 
gluten, mleko, jajca, 
ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Domače mleko 
Koruzna polenta 
Sadje 
(vsebuje alergene: mleko, 
ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

Sarma s kislim zeljem 
Krompir v kosih 
Kruh iz krušne peči 
Čokoladni puding z malinovim 
sirupom 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
mleko, oreščki, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

SRE  
15. 1. 

 

Mleko s 
proseno kašo in 
rozinami 
Sadje 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, ostali 
alergeni so lahko v 
sledeh) 

Lipov čaj z medom 
Štručka hot dog 
Goveja EKO 
hrenovka 
Solata kristalka 
Gorčica 
Ketchup 
(vsebuje alergene: gluten, 
gorčično seme, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Korenčkova juha 
Rižota z rjavim rižem, puranjim 
mesom in zelenjavo 
Zelena solata z rdečo peso 
Sadni sok 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
ostali alergeni so lahko v sledeh) 

 
ČET 

 16. 1.  

Bela kava 
Polbeli kruh 
Surovo maslo 
Jagodna 
marmelada 

(vsebuje alergene: 

Probiotični sadni 
EGO jogurt 
Skutin burek 
Sadje 

Porova juha 
Čevapčiči 
Pečen krompir 
Ajvar 
Paradižnikova solata s papriko 
Domači kruh 



gluten, mleko, ostali 
alergeni so lahko v 
sledeh) 

(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, jajca, ostali alergeni 
so lahko v sledeh) 

Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena,  
ostali alergeni so lahko v sledeh 

 
PET 

 17. 1. 
 

 
 

Mleko 
Domači kruh 
Salama 
piščančja prsa 
Kisla kumara 

(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, ostali 
alergeni so lahko v 
sledeh) 

Sadni čaj z limono 
Polbeli kruh 
Tunin namaz 
Popečena rdeča 
paprika 
(vsebuje alergene: gluten, 
ribe, listna zelena, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Zelenjavna enolončnica z 
ajdovo kašo 
Domači buhtelj 
Kompot 
(vsebuje alergene: listna zelena, gluten, 
jajca, mleko, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

 

Jabolka so iz integrirane pridelave. 

 

Učenci lahko v jedilnici vedno vzamejo nesladkan čaj, vodo, različno sadje, kruh. 
Vsi, ki ostanejo na šoli dlje časa, imajo brezplačno popoldansko malico. 

 

Včasih zaradi organizacije dela na šoli ali zaradi nedobave določenega živila spremenimo jedilnik. 

 

DOBRO JUTRO, JABOLKO! 


