
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

    JEDILNIK                                                                                                                                        

FEBRUAR 2020                                               

17. 2. 2020 – 21. 2. 2020 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON 
17. 2. 

Sadni čaj 
Polbeli kruh 
Rezina sira 
Kisla kumara 
(vsebuje alergene: 
gluten, mleko) 

Sadni jogurt 
Štručka s sezamom 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Bučkina juha 
Špageti s haše omako 
Ribani sir 
Solata kristalka z jajčko 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
jajca, mleko, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

TOR  
18. 2. 

Kakav 
Polbeli kruh 
Kremni namaz 
Sadje 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, 
oreščki) 

100 % sadni sok 
jabolko 
Pica 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
jajca, mleko, ostali alergeni 
so lahko v sledeh) 

Kostna juha z rezanci 
Dušena EKO govedina v omaki 
Mlinci 
Zelena solata s čičeriko 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, jajca, mleko,  
ostali alergeni so lahko v sledeh) 

SRE  
19. 2. 

 

Zeliščni čaj 
Polbeli kruh 
Pašteta 
Sveža paprika 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten) 

Sadni čaj z limono 
EKO goveja hrenovka 
Štručka hot dog 
Gorčica 
Ketchup 
(vsebuje alergene: 
glutengorčično seme, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Zdrobova juha 
Rižota s piščančjim mesom 
Rdeča pesa v solati 
Sladoled mlečni v lončku 
(vsebuje alergene:  gluten, jajca, mleko, 
ostali alergeni so lahko v sledeh) 

 
ČET 

20. 2.  

Mleko 
Kosmiči 
Sadje 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten) 

Sadni sok 
Krof z marmelado 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, jajce, ostali alergeni 
so lahko v sledeh) 

Segedin golaž 
Krompir v kosih 
Domači kruh 
Domači puding s smetano 

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



 
PET 

21. 2. 
 

 
 

Sadni čaj z 
limono 
Polbeli kruh 
Riba tuna 
(vsebuje alergene: 
ribe, gluten) 

Bela kava 
Pisani kruh 
Kisla smetana 
Jagodni džem (vsebuje 

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

Pašta fižol 
Palačinke s čokolado 
Kompot 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, jajca, 
listna zelena, 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! 


