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Čeprav je klinček majhen, je vseeno močno 

zdravilo za številne bolezni. Njegova glavna 

sestavina je evgenol, katerega glavna značilnost je 

protivnetno delovanje. Vsebuje še minerale, kot so 

kalcij, železo, magnezij, fosfor, cink, baker, 

mangan in selen. Bogat je z vitamini C, B6, E, K, 

folno kislino, tiaminom, riboflavinom in niacinom. 

 

 zajtrk dop. malica kosilo pop. malica 

Pon. mlečni* bio pirin zdrob s posipom 
(1,7)   

hruška goveja juha, dušena junetina, kruhova rolada, 

rdeč radič v solati (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 16.12. 

Tor. makovka, kakav (1,7) mandarina brokolijeva juha, pleskavica, ajvar, pire krompir, 

kristalka z jajcem v solati (1,3,7,9)    

sadni krožnik, 

kruh (1) 17.12. 

Sre. mesno zelenjavni namaz, rezine 

čebule, ovseni kruh, šipkov čaj 
(1,7) 

banana štajerska kisla juha s smetanovimi žličniki, kruh, 

pečena polenta z jabolki (1,3,7,9)    

sadni krožnik, 

kruh (1) 18.12. 

Čet. obložen kruh s puranjo šunko, 

sirom in ščepom kislega zelja z 

bučnim oljem, zeliščni čaj (1,7) 

kivi korenčkova juha, puranji zrezek v smetanovi 

omaki, njoki, kitajsko zelje v solati (1,3,7,9)    

 

sadni krožnik, 

kruh (1) 19.12. 

Pet. med z maslom, rženi kruh, bela 

kava (1,7) 

jabolko* enolončnica z rdečo lečo, ovsena žemljica, skutni 

štruklji (1,3,7,9)    

slani miks, 

sadni čaj (1,11) 20.12. 

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.  


