
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

    JEDILNIK                                                                                                                                        
      DECEMBER 2019                                        
 16. 12. 2019 – 20. 12. 2019 
 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 
PON 

16. 12. 
Mlečna juha z 
usukančki 
Sadje 
(vsebuje alergene: 
gluten, jajca, mleko) 

Kakav z domačim 
mlekom 
Makova pletenica 
Sadje  
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 
 

Zelenjavna mineštra z mesom 
Palačinke s čokoladnim oblivom 
Kruh iz krušne peči 
Kompot iz suhih sliv 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, listna 
zelena, jajca, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

TOR  
17. 12. 

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

Šipkov čaj z limono 
Pisani kruh 
Maslo 
Jagodna marmelada 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Kisla repa 
Pečen svinjski kare 
Zabeljen fižol 
Domači sadni puding 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
mleko, ostali alergeni so lahko v sledeh) 

SRE  
18. 12. 

 

Bela kava 
Polbeli kruh 
Rezina sira 
Kisla kumara 
(vsebuje alergene: 
gluten,  mleko) 

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

Ohrovtova juha 
Puranji dunajski zrezek 
Pečen krompir 
Zelena solata s koruzo 
Sadni sok 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
jajca, ostali alergeni so lahko v sledeh) 

 
ČET 

 19. 12.  

Sadni čaj 
Polbeli kruh 
Pečena jajčka 
(vsebuje alergene: 
gluten, jajce) 

Bela kava 
Polbeli kruh 
Zelenjavnomesni 
namaz 
Sadje 

Fižolova juha 
Goveji zrezek v omaki  
Dušen riž s korenčkom in 
grahom 
Kitajsko zelje 



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

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

 
PET 

 20. 12. 
 

 
 

Mleko 
Koruzna 
polenta (vsebuje 
alergene: mleko, 
gluten) 

Jogurt z vanilijo in 
podloženim sadjem 
Sirov polžek 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, jajca, ostali alergeni 
so lahko v sledeh) 

Zdrobova juha 
Pečena postrv 
Tatarska omaka 
Krompir v kosih 
Zelena solata s paradižnikom 
Nesladkan čaj 
(vsebuje alergene: listna zelena, gluten, 
jajca, mleko, ribe, 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! 


