
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

    JEDILNIK                                                                                                                                          

      SEPTEMBER 2019                                         

 16. 9. 2019 – 20. 9. 2019 
 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 
PON 
16. 9. 

Sadni čaj 
Carski praženec 
(vsebuje alergene: 

laktoza, gluten, 
jajca) 

Limonada 
Sirova štručka 
Šunka 
Sveža paprika 
(vsebuje alergene: gluten, 
laktoza, ostali alergeni so lahko 
v sledeh) 

Brokoli juha 
Musaka s testeninami 
Zelena solata s koruzo 
Sadni puding 
(vsebuje alergene: gluten, laktoza, 
listno zeleno, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

TOR  
17. 9. 

Kakav 
Kisla smetana 
Polbeli kruh 
(vsebuje alergene: 
laktoza, gluten, 
oreščki) 

Bela kava z domačim 
mlekom 
Mlečni kruh, maslo 
Jagodna marmelada 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
laktoza, ostali alergeni so lahko 
v sledeh) 

Zdrobova juha 
Svinjski zrezek po vrtnarsko 
Krompirjevi njoki 
Zelena solata s kumaricami 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, listno 
zeleno, mleko, jajca, ostali alergeni 
so lahko v sledeh) 

SRE 
18. 9. 

Šipkov čaj z 
limono 
Polbeli kruh 
Tunina v olju 
(vsebuje alergene: 
gluten, ribe) 

Probiotični sadni EGO 
jogurt 
Skutina blazinica 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
laktoza, jajca, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Dušeno sladko zelje 
Hrenovka 
Pire krompir 
Sladoled 
(vsebuje alergene: gluten, laktoza, 
jajce, oreščki, listno zeleno, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

ČET 
19. 9.  

Bela kava 
Polbeli kruh 
Topljeni sir 
(vsebuje alergene: 
laktoza, gluten) 

Sadni čaj 
Polbeli kruh 
Mesno zelenjavni namaz 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
laktoza, oreščki, ostali alergeni 
so lahko v sledeh) 

Gobova juha 
Pečen piščanec 
Mlinci 
Zelena solata z radičem 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, laktoza, 
jajca, listno zeleno, ostali alergeni 
so lahko v sledeh) 



PET 
20. 9.  

Mleko 
Čokoladne 
kroglice 
(vsebuje alergene: 
laktoza, gluten, 
oreščki) 

100 % jabolčni sok 
Kajzerica 
Pečena jajčka 
Češnjev paradižnik 
(vsebuje alergene: laktoza, 
gluten, jajca, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Ohrovtova juha 
Sir na žaru 
Pečen krompir 
Kitajsko zelje s koruzo 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: laktoza, listno 
zeleno, gluten, 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! 


