
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

    JEDILNIK                                                                                                                                        

      NOVEMBER 2019                                        

 4. 11. 2019 – 8. 11. 2019 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON 
4. 11. 

Sadni čaj 
Temni kruh 
Ribja 
pašteta 
(vsebuje 
alergene: 
gluten, ribe) 

Planinski čaj z limono 
Koruzni kruh 
Puranja prsa 
Sveža kumara 
(vsebuje alergene: gluten, soja, 
oreščki) 
 

Porova juha 
Goveji golaž 
Polenta 
Zelena solata s koruzo 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, listno zeleno, 
ostali alergeni so lahko v sledeh) 

TOR  
5. 11. 

Bela kava 
Polbeli kruh 
Surovo 
maslo 
Med 
 (vsebuje 
alergene: 
mleko, gluten) 

Sadni čaj 
Pirin kruh 
Zelenjavnomesni namaz 
Sveža paprika 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, 
soja) 

Mesne kroglice v paradižnikovi 
omaki 
Pire krompir 
Zelena solata z rdečim radičem 
Jagodni puding 
(vsebuje alergene: gluten,soja, mleko, 
jajce, ostali alergeni so lahko v sledeh) 

SRE  
6. 11. 

 

Šipkov čaj 
Pirin kruh  
Zelenjavne 
ribe 
(vsebuje 
alergene: 
gluten,  ribe, 
gorčično seme) 

Bela kava 
Polnozrnati kruh 
Topljeni sir 
Sveži korenček 
(vsebuje alergene: gluten, 
oreščki, mleko) 

Kostna juha z rezanci 
Svinjski zrezek v naravni omaki 
Kus kus 
Zelena solata s kumaro 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, jajce, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

 
ČET 

 7. 11.  

Kakav 
Polnozrnati 
kruh 
Kisla 
smetana 

(vsebuje 
alergene: 
gluten, mleko, 
oreščki) 

Mlečni zdrob 
Čokoladni posip 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, mleko) 

Cvetačna juha 
Rižota s puranjim mesom 
Kitajsko zelje s krompirjem 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, listno zeleno, 
ostali alergeni so lahko v sledeh) 

 



 
PET 

 8. 11. 
 

 
 

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

Šipkov čaj 
Beli kruh 
Piščančja pašteta 
Paradižnik 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, 
soja) 

Fižolova mineštra 
Jabolčna pita 
Hruškov kompot 
(vsebuje alergene: jajce, mleko, gluten, 
listno zeleno, 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! 


