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Če papriko pripravljamo surovo (kot del solate, za 

prigrizek), jo razrežemo, tik preden jo ponudimo. 

Tako ohranimo največ vitamina C. Pripravimo jo 

vedno s kančkom kvalitetnega olja (olivnega 

recimo), saj tako naše telo prejme visokovredni 

beta karotin, ki sluznice v našem telesu naredi 

nepremagljive za bakterije ali viruse. 
 

 zajtrk dop. malica kosilo pop. malica 

Pon. marelična marmelada, kisla 

smetana, pirin kruh, mleko (1,7)  

marelica korenčkova juha, svinjska pečenka v naravni 

omaki, zelenjavni riž, sestavljena solata (1,3,7,9)  

sadni krožnik, 

kruh (1) 23.7. 

Tor. obložen kruh s puranjo šunko, 

sirom in češnjevim paradižnikom, 

šipkov čaj (1,7) 

nektarina goveja juha, musaka, zelena solata z rukolo 
(1,3,7,9) 

bio kefir (7) 

24.7. 

Sre. mlečni* pirin zdrob s posipom (1,7) melona kolerabičina juha, pečen piščanec, mlinci, rdeča 

pesa v solati  (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 25.7. 

Čet. jajčna omleta, koruzni kruh, 

planinski čaj (1,3,7) 

jabolko zelenjavna enolončnica z ribano kašo, kruh, jagodni 

cmoki z drobtinami, sladoled (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 26.7. 

Pet. domač sirni namaz z zelišči, rženi 

kruh, šipkov čaj (1,7) 

breskev korenčkova juha, gratinirana zloženka z mletim 

mesom, testeninami in zelenjavo, paradižnik s 

papriko v  solati (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 27.7. 

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.  

*mleko in meso je lokalnega porekla iz Kozjanskega                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Jedi solimo premišljeno in uporabljamo izključno 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.  


