
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

    JEDILNIK                                                                                                                                        

      NOVEMBER 2019                                        

 25. 11. 2019 – 29. 11. 2019 

 
 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON 
25. 11. 

Sadni čaj 
Graham kruh 
Tunina v olju 
(vsebuje alergene: 
gluten, ribe) 

Mleko 
Koruzna polenta 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko) 
 

Kisla repa 
Pečenica 
Ajdovi žganci 
Kruh iz krušne peči 
Desertni jogurt 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, listna 
zelena, ostali alergeni so lahko v sledeh) 

TOR  
26. 11. 

Mleko 
Kruh iz krušne 
peči 
Čokoladni 
namaz 
(vsebuje alergene: 
oreščki, gluten, 
mleko) 

Zeliščni čaj z medom 
Ovseni kruh 
Tunina pašteta 
Srbska solata 
(vsebuje alergene: gluten, 
ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

Prežgana juha 
Musaka s krompirjem 
Zelena solata s čičeriko 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, jajce, 
ostali alergeni so lahko v sledeh) 

SRE  
27. 11. 

 

Bela kava 
Polbeli kruh 
Kremni namaz 

(vsebuje alergene: 
gluten,  mleko, 
oreščki) 

Bela kava 
Koruzni kruh 
Jajčni namaz 
Zelena paprika 
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, oreščki, jajca) 

Cvetačna juha 
Dušena EKO govedina v omaki 
Bela polenta 
Kitajsko zelje s krompirjem 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, listna zelena, 
ostali alergeni so lahko v sledeh) 

 
ČET 

 28. 11.  

Mlečna juha z 
usukančki 
Sadje 
(vsebuje alergene: 
gluten, mleko, jajca) 

Sadni čaj z limono 
Štručka hot dog 
EKO hrenovka  
Gorčica  
Ketchup 
Solata kristalka 
Sadje 

Kosila ni! 



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

 
PET 

 29. 11. 
 

 
 

Kakav 
Polbeli kruh 
Topljeni sir 
Kisla kumara 

(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, 
oreščki) 

Domači vanilijev 
jogurt 
Skutna blazinica  
(vsebuje alergene: gluten, 
mleko, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Zdrobova juha 
Testenine s tunino 
Paradižnikova solata z ajdovo 
kašo 
Domači čokoladni puding 
(vsebuje alergene: mleko, listna zelena, 
gluten, jajca, mehkužci, 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! 


