
      OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

JEDILNIK 

OKTOBER 2017 

9. 10. 2017 – 13. 10. 2017 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON   9. 10. Sadni čaj 

Polbeli kruh 

Piščančja pašteta 

Zelena paprika 
(vsebuje alergena: 

sledi mleka, gluten) 

Mlečni zdrob s 

proseno kašo 

Čokoladni posip 

Sadje  
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, oreščki, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Goveji golaž 

Koruzna polenta 

Zelena solata s koruzo 

Domači puding  

(vsebuje alergene: listno 

zeleno, gluten, mleko, ostali 

alergeni so lahko v sledeh) 

 

TOR  10. 10.   

Mleko 

Koruzni kosmiči 

Sadje 
(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, 

oreščki) 

100 % sadni sok 

Polnozrnati kruh 

Tinin namaz 

Zelena paprika 

Sadje  

(vsebuje alergene: 

gluten, ribe, soja, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Porova juha 

Puranji zrezek v smetanovi 

omaki 

Krompirjevi svaljki 

Rdeča pesa 

Nesladkan čaj  
(vsebuje alergene: gluten, 

mleko, listno zeleno, jajca, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

SRE  11. 10.  

 

Mlečna prosena 

kaša  

Čokoladni prah 
(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, 

oreščki) 

Lipov čaj z medom 

Koruzna bombeta 

Pleskavica s prilogo 

Solata kristalka 
(vsebuje alergene: 

gluten, gorčično seme,  

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

Kisla svinjska juha 

Domači kruh 

Kokosova potica 

Kompot 
(vsebuje alergene: gluten, 

mleko, listno zeleno, oreščki, 

jajca, ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

 

ČET  12. 10. 

Zeliščni čaj 

Polbeli kruh 

Trdo kuhano 

jajce 

Paradižnik 
(vsebuje alergena: 
jajce, gluten) 

 

Bela kava z domačim 

mlekom 

Mlečni kruh 

Kisla smetana 

Jagodna džem 

Sadje  

(vsebuje alergene: 

gluten, mleko, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

Zelenjavna juha 

Špageti z mesno omako 

Riban sir 

Zeljna solata s krompirjem 

Limonada 

(vsebuje alergene: listno 

zeleno, gluten, mleko, jajca, 

žveplov dioksid, ostali alergeni 

so lahko v sledeh) 
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PET  13. 10. 

 

Kakav 

Polbeli kruh 

BIO med 

Margarina 
(vsebuje alergene: 
gluten, mleko) 

  

Navadni jogurt 

Sirov burek 
(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

Gobova juha 

Ocvrti kalamari 

Tatarska omaka 

Pečen krompir 

Kitajsko zelje s 

kumaricami 

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. 

 
         

 

 
 


