
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

    JEDILNIK                                                                                                                                        

      NOVEMBER 2019                                        

 11. 11. 2019 – 15. 11. 2019 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON 
11. 11. 

Mlečni riž s 
cimetovim 
posipom 
Sadje 
(vsebuje alergene: 
gluten, mleko) 

Kakav 
Polbeli kruh 
Kisla smetana 
Čokoladni namaz 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki) 

Prežgana juha 
Pečen piščanec  
Mlinci 
Rdeče zelje v omaki 
Zelena solata s koruzo 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, jajca, listno 
zeleno, ostali alergeni so lahko v sledeh) 

TOR  
12. 11. 

Šipkov čaj z 
medom 
Polbeli kruh 
Pečena jajčka 
(vsebuje alergene: 
jajce, gluten) 

Mleko 
Kosmiči 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki) 

Krompirjev golaž po domače 
Hrenovka 
Kruh iz krušne peči 
Skutina pita 
Sadni sok 
(vsebuje alergene: jajce, mleko, gluten,  
ostali alergeni so lahko v sledeh) 

SRE  
13. 11. 

 

Kakav 
Mlečni kruh 
Dietna 
margarina 
Jagodni džem 

(vsebuje alergene: 
gluten,  mleko) 

Zeliščni čaj 
Ovseni kruh 
Rezine sira 
Kislo zelje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko) 

Gobova juha 
Goveji zrezek v omaki 
Široki rezanci 
Zelena solata z jajčko 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, jajce, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

 
ČET 

 14. 11.  

Bela kava 
Ovseni kruh 
Rezina sira 
Vložena paprika 

(vsebuje alergene: 
gluten, mleko, 
oreščki) 

Šipkov čaj 
Koruzni kruh 
Ribji namaz 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
ribe, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Brokolijeva juha 
Lovska pečenka 
Pire krompir 
Rdeča pesa v solati 
Mandarina 
(vsebuje alergene: gluten,soja, mleko, 
listno zeleno, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 



 
PET 

 15. 11. 
 

 
 

 
LOKALNO 
PRIDELANA HRANA 

Domače mleko 
Domači kruh 
Domače surovo 
maslo 
Domači med  
Jabolko 
(vsebuje alergene: 
gluten, mleko, ostali 
alergeni so lahko v 
sledeh) 

Sadni jogurt 
Sirova štručka 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko)  

Zelenjavna enolončnica z 
ajdovo kašo 
Palačinke 
Kompot iz suhih sliv in hrušk  
(vsebuje alergene: mleko, listna zelena, 
jajca, oreščki, gluten, 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! 


