
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

    JEDILNIK                                                                                                                                        

        JANUAR 2020                                        

 20. 1. 2020 – 24. 1. 2020 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON 
20. 1. 

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

Pšenični zdrob z 
domačim mlekom 
Čokoladni posip 
Polnozrnati piškoti 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Zelenjavna juha 
Špageti s haše omako 
Ribani sir 
Kitajsko zelje s krompirjem 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
jajca, mleko, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

TOR  
21. 1. 

Nesladkani čaj 
Polbeli kruh 
Topljeni sir 
Sveža paprika 

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

Sadni sok 
Pirin kruh 
Pašteta 
Kislo zelje 
Sadje 
(vsebuje alergene:  oreščki, 
gluten, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Cvetačna juha 
Puranji zrezek v omaki 
Skutini njoki 
Rdeči radič s čičeriko 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
mleko, ostali alergeni so lahko v sledeh) 

SRE  
22. 1. 

 

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

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

Kisla repa 
Pečenica 
Zabeljen fižol 
Jabolčna čežana s smetano 

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

 
ČET 

 23. 1.  

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

Bela kava z domačim 
mlekom 
Mlečni kruh 
Surovo maslo 
Mešana marmelada 
Sadje 

Goveja juha z rezanci 
Kuhana EKO govedina 
Pražen krompir 
Hrenova omaka 
Solata kristalka s korenčkom 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena,  
jajce, mleko, ostali alergeni so lahko v 
sledeh 



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

 
PET 

 24. 1. 
 

 
 

Kakav 
Makova štručka 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, 
oreščki, ostali 
alergeni so lahko v 
sledeh) 

Sadni čaj z limono in 
medom 
Mini pica 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Kremna brokolijeva juha 
Sir na žaru 
Zdrobovi kroketi 
Ajvar, gorčica 
Zelena solata s paradižnikom  
(vsebuje alergene: listna zelena, gluten, 
mleko, jajca, gorčično seme, 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! 


