
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

    JEDILNIK                                                                                                                                        

        FEBRUAR 2020                                        

    3. 2. 2020 – 7. 2. 2020 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON 
3. 2. 

Prežgana juha 
Polbeli kruh 
Sadje 
(vsebuje alergene: 
gluten, jajca) 

Probiotični sadni  
jogurt 
Jabolčni zavitek 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, jajce, ostali alergeni 
so lahko v sledeh) 

Polpeti 
Dušeno sladko zelje 
Pire krompir 
Sladoled kornet 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
jajca, mleko, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

TOR  
4. 2. 

Bela kava 
Polbeli kruh 
Maslo 
marmelada 

(vsebuje alergene: 
gluten, mleko) 

Domače mleko 
Kosmiči Sport musli 
Mlečna rezina 
Sadje 
(vsebuje alergene: mleko, 
gluten, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Kisla juha s svinjino in žličniki 
Polbeli kruh 
Ferdinandov kolač z rozinami 
Jabolčna čežana 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena,  
jajce, mleko, ostali alergeni so lahko v 
sledeh 
 

SRE  
5. 2. 

 

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

Sadni sok 
Čebulna ciabata 
Suha salama 
Rezina sira 
Kisla kumara 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Kostna juha s kroglicami 
Dušena govedina v omaki 
Kruhova klobasa 
Zelena solata s koruzo 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, jajca, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

 
ČET 
6. 2.  

Mleko 
Koruzna 
polenta 
Sadje 
(vsebuje alergene: 
mleko) 

Kakav 
Ajdov kruh z orehi 
Mlečni namaz 
Sveža paprika 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Cvetačna juha 
Piščančji medaljončki 
Pečen krompir 
Solata kristalka s paradižnikom 
Limonada 
 (vsebuje alergene: gluten, jajca, mleko, 
listna zelena, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 



 
PET 
7. 2. 

 

 
 

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

Lipov čaj z medom 
Domači kruh 
Piščančja pašteta 
Kislo zelje 
(vsebuje alergene: gluten, 
ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

Prežgana juha 
Rižota z morskimi sadeži 
Zelena solata s stročjim fižolom 
Skuta s podloženim sadjem 

(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! 


