
      OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

JEDILNIK 

NOVEMBER 2017 

20. 11. 2017 – 24. 11. 2017 

 ZAJTRK MALICA KOSILO 

PON  20. 11. Sadni čaj 

Polbeli kruh 

Tunina pašteta 

Kisla kumara 
(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, ribe, 

soja) 

EGO kefir 

Sirov polžek 

Sadje  
(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Bučna kremna juha 

Pečene perutničke 

Pečen krompir 

Radič s korenčkom 

Nesladkan čaj  
(vsebuje alergene: gluten, 

mleko,  listno zeleno, ostali 

alergeni so lahko v sledeh) 

 

TOR  21. 11.   

Mlečna prosena 

kaša s suhimi 

slivami 

Čokoladni posip 
(vsebuje alergena: 

mleko, gluten, 

oreščki) 

Sadni smuti 

Pekovsko pecivo - 

slanik 

Sadje  

(vsebuje alergene: 

gluten,  ostali alergeni so 

lahko v sledeh) 

Ohrovtova juha 

Špageti s haše omako 

Riban sir 

Zelena solata s fižolom 

Sadni sok  
(vsebuje alergene: gluten, 

jajca, mleko, listno zeleno, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

SRE  22. 11.  

 

Mleko 

Koruzna polenta 

(vsebuje alergen: 
mleko)  

100 % sadni sok 

Koruzna kajzerica 

Savinjski želodec 

Rezine sira 

Pečena paprika 
(vsebuje alergene: 

mleko, gluten, žveplov 

dioksid,  ostali alergeni 

so lahko v sledeh) 

Segedin golaž 

Krompir v kosih 

Domači puding 
(vsebuje alergene: gluten,  

mleko, listana zelena,  jajca, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 

 

 

ČET 23. 11. 

Nesladkan čaj 

Polbeli kruh 

Rezina sira 

Kislo zelje 
(vsebuje alergene: 
gluten, mleko, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Domače mleko 

Ajdovi žganci 

Sadje  
(vsebuje alergene: 

gluten, mleko, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Gobova juha s cmočki 

Paniran zrezek 

Dušen riž z zelenjavo 

Kitajsko zelje s 

krompirjem 

Nesladkan čaj 

(vsebuje alergene: listno 

zeleno, gluten, mleko, jajca, 

ostali alergeni so lahko v 

sledeh) 
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PET  24. 11. 

 

 

Kakav 

Polbeli kruh  

Kremni namaz 

(vsebuje alergene: 
mleko, gluten, 

oreščki) 

 

Zeliščni čaj z medom 

in limono 

Čebulna ciabata 

Zelenjavne ribe 
(vsebuje alergene: 

gluten, soja, ribe, 

gorčično seme, ostali 

alergeni so lahko v 

sledeh) 

Pohorski lonec 

Ferdinandov kolač 

Kompot 
(vsebuje alergene: mleko, 

listna zelena, jajca, gluten,   

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. 

 
 
                                        
 

 
                        
 
 
 
 


