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AVGUST 
 

V Sloveniji pridelane kumare lahko kupimo od marca 

do decembra. Svežo kumaro boste prepoznali 

po napeti in gladki lupini enakomerne barve. Sicer pa, 

bolj ko so kumare grenke, večji je njihov zdravilni 

učinek, saj grenke snovi še bolj čistijo črevesje. 

Kumare ostanejo v hladilniku sveže tja do tri tedne. 

 

 zajtrk dop. malica kosilo pop. malica 

Pon. mlečna* bio prosena kaša s 

posipom (1,7) 

breskev* goveja juha, goveji* zrezek v naravni omaki, 

zdrobov cmok, zelena solata s fižolom (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 26.8. 

Tor. jajčni namaz, ovseni kruh, naravni 

planinski čaj (1,3,7) 

grozdje fižolova juha z metuljčki, kruh, domači skutni* 

štruklji (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 27.8. 

Sre. med z maslom, rženi kruh, mleko 

(1,7) 
slive špargljeva juha, lazanja z mletim mesom in 

zelenjavo, eko paradižnik s papriko v solati 
(1,3,7,9)    

sadni krožnik, 

kruh (1) 28.8. 

Čet. jabolčni žepek, bela kava* (1,3,7) rezina 

melone 

grahova juha, file novozelandskega repaka po 

dunajsko, pražen krompir, kitajsko zelje v solati 
(1,3,4,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 29.8. 

Pet. obložen kruh s puranjo šunko, sir, 

češnjev paradižnik, šipkov čaj (1,7)   jabolko* 
cvetačina juha, rižota z zelenjavo in puranjim 

mesom, rdeča pesa v solati (1,3,7,9) 

grisini, 

limonada (1,11) 30.8. 

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.  


