
      OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

JEDILNIK 

OKTOBER 2018 

15. 10. 2018 – 19. 10. 2018 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON  15. 10. Mlečni zdrob 

Čokoladni prah  

Sadje 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, 

oreščki) 

 
 

100 % sadni sok 

Pica s šunko in sirom 

Sadje  
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Porova juha 

Puranji file v smetanovi 

omaki 

Krompirjevi svaljki 

Rdeči radič s fižolom 

Nesladkan čaj (vsebuje 

alergene: listno zeleno, gluten, 

mleko, jajca, ostali alergeni so 

lahko v sledeh) 

 

TOR  16. 10.   

Sadni čaj z 

limono 

Polbeli kruh 

Pečena jajčka 

(vsebuje alergena: 

jajca, gluten) 

Kakav z domačim 

mlekom 

Ajdov kruh z orehi 

Sirni namaz 

Sveža paprika 

Sadje (vsebuje 

alergene: gluten, mleko, 

oreščki, ostali alergeni 

so lahko v sledeh) 

Boranija s svinjino 

Kruh iz krušne peči 

Skutni štrukelj 

Kompot 
(vsebuje alergene: gluten, 

mleko, listno zeleno, jajca, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

SRE  17. 10.  

 

Domače mleko 

Čokolešnik 

Sadje 
 (vsebuje alergena: 
gluten, mleko, 

oreščki) 
 

Sadni čaj z limono 

Štručka hot dog 

EKO goveja hrenovka 

Gorčica, ajvar 

Solata kristalka 

(vsebuje alergene: 

gluten, gorčično seme, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Bučkina juha 

Musaka s krompirjem 

Zelena solata s koruzo 

Sadni puding 

(vsebuje alergene: listno 

zeleno, gluten, mleko, jajca, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

 

 

ČET  18. 10. 

Nesladkan 

zeliščni čaj 

Polbeli kruh 

Tunine v olju 
(vsebuje alergena: 

ribe, gluten)  
 

Bela kava z domačim 

mlekom 

Domači kruh 

BIO med 

Surovo maslo 

Sadje  

(vsebuje alergene:  

gluten, mleko, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Goveja juha z rezanci 

Kuhana EKO govedina 

Kremna špinača 

Pire krompir 

Sadni sok  

(vsebuje alergene: gluten, 

listana zelena, mleko, jajca, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 
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PET  19. 10. 

 

Bela kava 

Polbeli kruh 

Kremni namaz 

Sadje  
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, 

oreščki) 

 

Zeliščni čaj z medom 

Črna bombeta 

Zelenjavne ribe 

Solata kristalka 

(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, ribe, 

gorčično seme, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

Italijanska mineštra 

Riban sir 

Jabolčna pita 

Sadni sok  
(vsebuje alergene: mleko, 

listna zelena, gluten, jajca, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh)  

 

Jabolka so iz integrirane predelave.  

 

 

   DOBRO  JUTRO,  JABOLKO! 

 

 

 

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. 

 
         
 

 
 
 
 
                             
 
 


