
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

    JEDILNIK                                                                                                                                        

        JANUAR 2020                                        

27. 1. 2020 – 31. 1. 2020 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON 
27. 1. 

Bela kava 
Polbeli kruh 
Kisla smetana 

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

Mlečni riž s posipom 
Sadno mlečna rezina 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Zelenjavna juha 
Peresniki s puranjim mesom 
Zelena solata z rdečo redkvico 
Tekoči sadni jogurt 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
jajca, mleko, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

TOR  
28. 1. 

Nesladkani čaj 
Polbeli kruh 
Zelenjavne ribe 

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

Sadni BIO kefir 
Pekovsko pecivo – 
slanik 
Jabolčni čips 
(vsebuje alergene: mleko, 
gluten, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Pasulj 
Jabolčni zavitek s skuto 
Kruh iz krušne peči 
Sadni sok  

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

SRE  
29. 1. 

 

Mlečni zdrob 
Čokoladni posip 
Sadje 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, 
oreščki,  ostali 
alergeni so lahko v 
sledeh) 

Planinski čaj z limono 
Štručka bombeta 
Kuhani pršut 
Rezina sira 
Češnjev paradižnik 

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

Gobova juha s fritati 
Musaka s krompirjem 
Kitajsko zelje s koruzo 
Kompot 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
mleko, ostali alergeni so lahko v sledeh) 

 
ČET 

 30. 1.  

Sadni čaj 
Polbeli kruh 
Rezina sira 
Kisla kumara 

(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, ostali 

alergeni so lahko v 
sledeh) 

Kakav 
Polbeli kruh 
Kremni namaz 
Kisla smetana 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Zdrobova juha 
Pečena piščančja kračica 
Dušen riž z zelenjavo 
Solata kristalka s kumaro 
Sadni sok 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena,  
jajce, ostali alergeni so lahko v sledeh 



 
PET 

 31. 1. 
 

 
 

Bela kava 
Polbeli kruh 
Surovo maslo 
Med 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, ostali 
alergeni so lahko v 
sledeh) 

Sadni smuti 
Štručka s sirom 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Porova juha 
Panirani lignji 
Pečen krompir 
Tatarska omaka 
Zelena solata z rdečim radičem 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: listna zelena, gluten, 
mleko, jajca, mehkužci, 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! 


