
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

    JEDILNIK                                                                                                                                          

      OKTOBER 2019                                        

 7. 10. 2019 – 11. 10. 2019 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON 
7. 10. 

Bela kava 
Polnozrnati 
kruh 
Sir za 
mazanje 
(vsebuje 
alergene: 
mleko, gluten, 
oreščki) 

Limonada 
Črna žemlja 
Kuhana šunka 
List zelene solate 
(vsebuje alergene: gluten, listno 
zeleno, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

Brokolijeva juha 
Pečen piščanec 
Zelenjavna omaka 
Sirov štrukelj 
Zelena solata z jajčko 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, 
listno zeleno, jajca, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

TOR  
8. 10. 

Šipkov čaj 
Kruh iz 
krušne peči 
Pečena 
jajčka (vsebuje 

alergene: jajce, 
gluten) 

Kakav 
Domači kruh 
Maslo 
Jagodni džem 
Sadje 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, 
ostali alergeni so lahko v sledeh) 

Ričet  
Kruh iz krušne peči 
Jogurtovo pecivo 
Mešani kompot 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, 
jajca, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 

SRE  
9. 10. 

 

Mlečni riž s 
cimetom 
Sadje 

(vsebuje 
alergene: 
gluten,  mleko) 

Ledeni čaj 
Ribji namaz s tuno 
Polbeli kruh 
Rezine črne redkve 
(gluten, oreščki, ribe, ostali alergeni 
so lahko v sledeh) 

Kostna juha z zakuho 
Čebulna bržola 
Široki polnozrnati rezanci 
Radič v solati s koruzo 
100 % sadni sok 
(vsebuje alergene: gluten, jajce, 
listno zeleno) 

 
ČET 

 10. 10.  

Bela kava 
Polbeli kruh 
Pašteta 
Kisla 
kumara 
(gluten, mleko, 
soja, ostali 
alergeni so 
lahko v sledeh) 

Mleko 
Vanilijev navihanček 
Sadje 
(mleko, gluten, jajce, ostali alergeni 
so lahko v sledeh) 

Gobova juha 
Mesna omaka z grahom 
Kus kus 
Zeljna solata s čičeriko 
Nesladkani čaj (vsebuje 

alergene: gluten,soja, jajce, listno 
zeleno, ostali alergeni so lahko v 
sledeh) 



 
PET 

 11. 10. 
 

 
 

Kakav 
Polbeli kruh 
Kisla 
smetana 
(gluten, mleko) 

Domači jogurt 
Sezamova pletenka 
sadje 
(vsebuje alergene: gluten, mleko, 
oreščki) 

Bučkina juha 
Pečen lososov file 
Masleni krompir 
Zelena solata s fižolom 
Nesladkani čaj 
(vsebuje alergene: ribe, listno zeleno, 
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! 


