
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

JEDILNIK                                                                                                                                          
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9. 9. 2019 – 13. 9. 2019 
 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 
PON 
9.9. 

Mlečna prosena 
kaša s čokolado 
Suhe fige 
(vsebuje alergene: 
laktoza, žveplov 
dioksid) 

Sadni sok 
Ovseni kruh 
Zelenjavne ribe 
sadje 
(vsebuje alergene: 
gluten,ribe, ostali alergeni 
so v sledeh) 

Mesne kroglice v 
paradižnikovi omaki 
Pire krompir 
Sadna kupa s smetano 

(vsebuje alergene: gluten, jajca, 
laktoza, ostali alergeni so v 
sledeh) 
 

TOR  
10. 9. 

Rženi kruh 
Sir edamec 
Paprika 
Pomarančni sok 
(vsebuje alergene: 
gluten, soja, laktoza) 

Kakav 
Koruzni kruh 
Sirni kremni namaz 
sadje 
(vsebuje alergene: gluten, 
laktoza, ostali alergeni so v 
sledeh) 

Piščančji paprikaš 
Široki rezanci 
Zeljna solata 
limonada 
 (vsebuje alergene: gluten, listno 
zeleno, laktoza, jajca, oreščki, 
ostali alergeni so v sledeh) 
 

SRE 
11. 9. 

Bela kava 
Dietna margarina 
Jagodni džem 

(vsebuje alergene: 
laktoza, gluten) 

LCA napitek 
Polnozrnata žemlja 
Puranja prsa  
Sir  
Kisla kumara 
 (vsebuje alergene: gluten, 
laktoza, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Cvetačna juha 
Ocvrti puranji zrezek 
Pečen krompir 
Zelena solata s 
paradižnikom 
Sadni sok 
 (vsebuje alergene: laktoza, listno 
zeleno, gluten, jajca, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 
 
 
 
 



ČET 
12. 9.  

Mlečni zdrob z 
rozinami 
Sadje 
(vsebuje alergene: 
gluten, laktoza) 

Sadni čaj 
Mlečni kruh 
Kisla smetana 
Čokoladni namaz 
Sadje 

 (vsebuje alergene: gluten, 
laktoza, oreščki, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

Goveja juha z ribano kašo 
Kuhana EKO govedina 
Krompirjeva omaka s 
kumaricami 
Zabeljeni fižol 
Sadni sok 
 (vsebuje alergene: listno zeleno, 
gluten, jajca, laktoza, ostali 
alergeni so lahko v sledeh) 

PET 
13. 9.  

Sadni čaj 
Polbeli kruh 
Pašteta 
Vložena paprika 

(vsebuje alergene: 
laktoza, gluten) 

 

Mlečni riž 
Čokoladni posip 
sadje 
(vsebuje alergene: laktoza, 
oreščki, ostali alergeni so 
lahko v sledeh) 

Zelenjavna enolončnica z 
ajdovo kašo 
Kruh iz krušne peči 
Marmorni kolač 
Sadni sok 
(vsebuje alergene: gluten, 
laktoza, listna zelena, jajca, 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! 


