
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

    JEDILNIK                                                                                                                                        

      DECEMBER 2019                                        

 2. 12. 2019 – 6. 12. 2019 

 
 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON 
2. 12. 

Šipkov čaj 
Carski praženec 
(vsebuje alergene: 
gluten, jajca) 

Zeliščni čaj z medom 
Beli kruh 
Kisla smetana 
Kremni namaz 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
oreščki) 
 

Porova juha 
Špageti s haše omako 
Ribani sir 
Rdeča pesa v solati 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, listna 
zelena, jajca, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

TOR  
3. 12. 

Kakav 
Polbeli kruh 
Maslo 
Med 
(vsebuje alergene: 
gluten, mleko) 

Sadni čaj z limono 
Polbeli kruh 
Suha salama 
Rezina sira 
Kisla kumara 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Zdrobova juha 
Piščančji medaljoni 
Pečen krompir 
Ketchup, gorčica, ajvar 
Zelena solata s koruzo 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, gorčična 
semena, mleko, jajce, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

SRE  
4. 12. 

 

Mleko 
Polbeli kruh 
Topljeni sir 
Sadje 
(vsebuje alergene: 
gluten,  mleko) 

Bela kava z domačim 
mlekom 
Ajdov kruh z orehi 
Skutin namaz 
Češnjev paradižnik 

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

Dušeno kislo zelje 
Svinjska pečenka 
Matevž 
Jabolčna čežana 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
ostali alergeni so lahko v sledeh) 

 
ČET 

 5. 12.  

Sadni čaj 
Polbeli kruh 
Piščančja prsa 
Kisla kumara 

(vsebuje alergene: 

Mleko 
Koruzni kosmiči 
Sadje 

Kostna juha 
Mešani Stroganov 
Krompirjevi svaljki 
Zelena solata s paradižnikom 



gluten, ostali 
alergeni so lahko v 
sledeh) 

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

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

 
PET 

 6. 12. 
 

 
 

Nesladkani čaj 
Polbeli kruh 
Tunina pašteta 
Sadje 
(vsebuje alergene: 
mleko, ribe, ostali 
alergeni so lahko v 
sledeh) 

Kakav z domačim 
mlekom 
Parkelj iz kvašenega 
testa 
Suho sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki, jajca, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Ričet brez mesa 
Polbeli kruh 
Kokosove rezine 
Kompot 
(vsebuje alergene: mleko, listna zelena, 
jajca, oreščki, 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! 


