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Banane so plod bananovca, zelnate trajnice, ki po 

videzu spominja na palmo. Poznamo jih več sto vrst 

in zrastejo od dva do devet metrov visoko. Njihovi 

plodovi so večinoma podolgovate oblike. Večina je 

brez semen, čeprav jih nekatere vrste imajo. Ko so 

zreli, so običajno lepe rumene barve. Na enem 

bananovcu zraste vsaj 60 kilogramov banan na leto. 

 

 zajtrk dop. malica kosilo pop. malica 

Pon. mleko*, polenta (1,7)   jabolko* Zelenjavna enolončnica z ribano kašo, 

ovsena žemljica, domači skutni* štruklji 
(1,3,7,9) 

drobno pekovsko 

pecivo (1,7) 1.4. 

Tor. domač ribji namaz, ovseni kruh, 

zeliščni čaj (1,4,7)   

hruške* korenčkova juha, pečenica, pražen 

krompir, kislo zelje z ocvirki (1,3,7,9) 

sadni krožnik, kruh 

(1) 2.4. 

Sre. navihančki s čokoladnim nadevom, 

mleko (1,3,6,7)   

rozine z 

brusnicami 
(12) 

cvetačina juha, lazanja z mletim mesom in 

zelenjavo, endivija z lečo v solati (1,3,7,9) 

sadni krožnik, kruh 

(1) 3.4. 

Čet. otroška pašteta, rezine redkvice, 

bio pirin kruh, sadni čaj (1,7)   

naši goveja juha, kuhana eko govedina, pire 

krompir, kremna špinača (1,3,7,9) 

domači puding (7) 

4.4. 

Pet. bio čičerikin namaz, rezine čebule, 

rženi kruh, šipkov čaj (1,7)   
mandarina 

špargljeva juha, domača pica sadni krožnik, kruh 
(1) 

5.4. 

LEGENDA: snovi ali proizvodi, ki povzročajo alergijo ali preobčutljivost in jih obrok lahko vsebuje: 1. Žita, ki vsebujejo gluten, 2.Raki in proizvodi iz rakov, 3. Jajca in 

proizvodi iz jajc, 4. Ribe in proizvodi iz rib, 5.Arašid (kikiriki) in proizvodi iz arašidov, 6.Zrnje soje in proizvodi iz soje, 7. Mleko in mlečni izdelki (vsebujejo laktozo),  8.Oreški, 9. Listna 

zelena in proizvodi iz nje, 10.Gorčično seme ali proizvodi iz njega, 11.Sezamovo seme ali proizvodi iz njega, 12. Žveplov dioksid ali sulfiti v koncentraciji (več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede 

na skupni SO2), 13.Volčji bob in proizvodi iz njega, 14.Mehkužci in proizvodi iz njih.  

*živila so lokalnega porekla  

Jedi solimo premišljeno in uporabljamo tradicionalno morsko sol iz Piranskih solin, ki se prideluje ročno po več kot 700 let starem izročilu. Tako pridelana, 

nerafinirana sol vsebuje številne, človekovem organizmu potrebne minerale, ki nastajajo v naravnem okolju.  


