
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

    JEDILNIK                                                                                                                                          

      SEPTEMBER 2019                                         

 23. 9. 2019 – 27. 9. 2019 
 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 
PON 
23. 9. 

Šipkov čaj 
Ovseni kruh 
Maslo 
marmelada 
(vsebuje 
alergene: laktoza, 
gluten, ostali 
alergeni so lahko 
v sledeh) 

Sadni BIO kefir 
Pekovsko pecivo – presta 
sadje 
(vsebuje alergene: gluten, laktoza, 
ostali alergeni so lahko v sledeh) 

Cvetačna juha 
Špageti v mesni omaki 
Parmezan 
Zelena solata z jajčko 
Sadni sok 
(vsebuje alergene: gluten, laktoza, 
listno zeleno, jajca, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

TOR  
24. 9. 

Mlečna juha z 
usukančki 
sadje 
(vsebuje 
alergene: laktoza, 
gluten, jajca) 

Kakav z domačim mlekom 
Polnozrnati kruh 
Topljeni sir 
Paradižnik 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, laktoza, 
oreščki, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

Piščančja obara z žličniki 
Marelični cmoki 
Mešani kompot 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, 
jajca) 

SRE 25. 9. 
 

 

Sadni čaj z 
medom 
Polbeli kruh 
Pečena jajčka 
(vsebuje 
alergene: gluten, 
jajca) 

Sadni sok 
Polnozrnata bombetka 
Savinjski želodec 
Rezina sira 
sveža paprika rdeča 
(vsebuje alergene: gluten, laktoza, 
žveplov dioksid, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Porova juha 
Svinjska pečenka 
Omaka z zelenjavo 
Dušen riž 
Zelena solata s koruzo 
(vsebuje alergene: gluten, jajce, listno 
zeleno, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

ČET 26. 9.  Kakav 
Polbeli kruh 
Kuhani pršut 
(vsebuje 
alergene: laktoza, 
gluten) 

Mleko 
Koruzni kosmiči 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, laktoza, 
oreščki) 

Brokoli juha 
Kaneloni s šunko in sirom 
Francoska solata 
Sadna kupa s smetano 



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

PET 27. 9. 
 

  

Bela kava 
Orehov kruh 
Kisla smetana 
(vsebuje 
alergene: laktoza, 
gluten, oreščki) 

Sadni čaj 
Polbeli kruh 
Pašteta 
Kisla kumara 
(vsebuje alergene: gluten, soja, 
ostali alergeni so lahko v sledeh) 

Špargljeva juha 
Pečen file postrvi 
Krompir v kosih 
Tržaška omaka 
Zelena solata s paradižnikom 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: ribe, 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! 


