
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

    JEDILNIK                                                                                                                                        

FEBRUAR 2020                                               

10. 2. 2020 – 14. 2. 2020 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON 
10. 2. 

Nesladkani čaj 
Polbeli kruh 
Zelenjavne ribe 

(vsebuje alergene: 
gluten, jajca, 
gorčično seme) 

Hibiskus čaj z limono 
Polnozrnata 
bombeta 
Umešana pečena 
jajčka 
Zelena paprika 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, jajce, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Zelenjavna juha 
Puranji zrezek v smetanovi 
omaki 
Široki rezanci 
Rdeči radič s krompirjem 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
jajca, mleko, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

TOR  
11. 2. 

Mleko 
Ajdovi žganci 
Sadje 
(vsebuje alergene: 
mleko) 

Kakav 
Ovseni kruh 
Zelenjavnomesni 
namaz 
Sadje 
(vsebuje alergene: mleko, 
gluten, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Brokolijeva juha 
Mesno zelenjavna lazanja 
Zelena solata s koruzo 
Kompot 
(vsebuje alergene: gluten, jajca, mleko, 
listna zelena, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

SRE  
12. 2. 

 

Mlečni zdrob 
Čokoladni prah 
Sadje 
(vsebuje alergene: 
mleko, oreščki) 

100 % sadni sok 
Štručka šunka - sir 
Olive 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Jota 
Polbeli kruh 
Jabolčna pita 
Sadni sok 
(vsebuje alergene: žveplov dioksid, 
gluten, jajca, mleko, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

 
ČET 

13. 2.  

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

Sadni čaj z medom 
Domači kruh 
Topljeni sir 
Sveža kumara 
Sadje 

Porova juha 
Svinjska pečenka 
Zelenjavna priloga 
Pražen krompir 
Kitajsko zelje s fižolom 
Nesladkani čaj 



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

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

 
PET 

14. 2. 
 

 
 

Sadni čaj 
Polbeli kruh 
Salama 
piščančja prsa 
Rezina sira 

(vsebuje alergene: 
mleko, gluten) 
 

 

Bela kava 
Pekovsko pecivo 
(srček) 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, jajca, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Gobova kremna juha 
Pečen ribji file 
Francoska solata s testeninami 
Jogurtov napitek z višnjami 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, jajca, 
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! 


