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Brstični ohrovt je ena od najmlajših vrst križnic, 

saj so ga vzgojili komaj pred dobrimi 100 leti v 

okolici Bruslja. Danes je v Evropi zelo razširjen. 

Njegove velike proizvajalke so Francija, Nemčija, 

Avstrija, Nizozemska, Belgija in Velika Britanija. 

Dobra plat brstičnega ohrovta je tudi ta, da je 

na voljo vso zimo in je osvežujoča kombinacija 

grenkobe in blagega okusa. 
 

 zajtrk dop. malica kosilo pop. malica 

Pon. mlečni pirin zdrob s posipom (1,7)   rozine (12) 

z 

brusnicami 

paradižnikova juha, polak v srajčki, pire krompir, 

kremna špinača (1,3,4,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 20.1. 

Tor. marelična marmelada, kisla 

smetana, ovseni kruh, mleko* (1,7)   

hruška zelenjavna enolončnica s stročnicami, rižev 

narastek z jagodnim prelivom (1,3,7,9)    

sadni krožnik, 

kruh (1) 21.1. 

Sre. mesno zelenjavni namaz, ščep 

kislega zelja, šipkov čaj (1,7)   

kivi korenčkova juha, špageti z bolonjsko omako, 

rdeča pesa (1,3,7,9)    

sadni krožnik, 

kruh (1) 22.1. 

čet. med* z maslom, rženi mešani kruh, 

bela kava* (1,7)   

klementina porova juha, puranji zrezek v naravni omaki, 

kruhov cmok, eko kristalka (1,3,7,9)    

sadni krožnik, 

kruh (1) 23.1. 

Pet. jajčna omleta, pirin kruh, planinski 

čaj (1,3,7)   

jabolko* brokolijeva juha, pečenica, pražen krompir, bio 

kisla repa s fižolom (1,3,7,9)    

bio kefir (7) 

24.1. 

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.  

https://www.bodieko.si/tag/kriznice

