
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

    JEDILNIK                                                                                                                                        
        JANUAR 2020                                        
 6. 1. 2020 – 10. 1. 2020 
 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 
PON 
6. 1. 

Sadni čaj z 
limono 
Polbeli kruh 
Umešana jajčka 
(vsebuje alergene: 
gluten, jajca) 

Kakav z domačim 
mlekom 
Koruzni kruh 
Kisla smetana 
Kremni namaz 
Sadje  
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 
 

Goveji golaž 
Koruzna polenta 
Zelena solata z rukolo 
Naravna limonada 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
jajca, ostali alergeni so lahko v sledeh) 

TOR  
7. 1. 

Nesladkani čaj 
Carski praženec 
z rozinami 
(vsebuje alergene: 
gluten, mleko, jajca, 
ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Sadni čaj z limono 
Polnozrnata žemlja 
Salama piščančja 
prsa 
Rezina sira 
Kisla kumara 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Čufti v omaki 
Pire krompir 
Jagodni cmoki 
Sadni sok 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

SRE  
8. 1. 

 

Mleko 
Koruzni kosmiči 
Sadje 
(vsebuje alergene: 
mleko, ostali 
alergeni so lahko v 
sledeh) 

Zeliščni čaj z medom 
Čebulna ciabata 
Zelenjavne ribe 
(vsebuje alergene: gluten, 
ribe, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Piščančja obara  
Ajdovi  žganci z ocvirki 
Domači kruh 
Sadna kupa s smetano 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
ostali alergeni so lahko v sledeh) 

 
ČET 

 9. 1.  

Sadni čaj 
Polbeli kruh 
Pašteta 
Kisla kumara 

Bela kava z domačim 
mlekom 
Pisani kruh 
Sirni namaz 

Kostna juha z zlatimi kroglicami 
Svinjski zrezek v naravni omaki 
Zelenjavna priloga 
Polnozrnati kus kus 



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

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

Solata kristalka 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, jajca, listna 
zelena, oreščki, ostali alergeni so lahko v 
sledeh 

 
PET 

 10. 1. 
 

 
 

Mlečna juha z 
usukančki 
Sadje 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, jajce, 
ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Domači sadni jogurt 
Štručka s sezamom 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Gobova kremna juha 
Ribje palčke 
Krompirjeva solata 
Domači jagodni puding 
(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! 


