
 
6002-1/2020-17 
 

JULIJ 
 

Grah je ena najstarejših kultur, saj so 

mediteransko vrsto graha so našli v grobnicah 

egipčanskih faraonov XII. dinastije in prav ta tip 

graha so verjetno gojili tudi Grki. V Evropi ga 

omenjajo kot vrtnino šele leta 1536. Predvsem 

pomembno je bilo to, da so ga sušili, da bi imeli 

zaloge kadar je prišla lakota. 

 

 zajtrk dop. malica kosilo pop. malica 

Pon. mlečna prosena kaša s posipom 

(1,7)   

banana  goveja juha, goveji trakci z  zelenjavo, kruhov 

cmok, kristalka v solati (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 29.6. 

Tor. ribji namaz, pirin kruh, zeliščni čaj 

(1,7)  

breskev cvetačina juha, štefani pečenka, pire krompir, 

bučke v kremni omaki (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 30.6. 

Sre. jabolčni navihanček, bela* kava 
(1,7)   

kocke 

lubenice 

korenčkova juha, paprikaš s svinjino, kuskus z 

zelenjavo, paradižnik in paprika v solati  (1,3,7,9) 

rogljiček, 

limonada (1,7) 1.7. 

Čet. sirova štručka, sadni jogurt* (1,7)   nektarina enolončnica s stročnicami, kruh, pečena polenta 

z marelicami (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 2.7. 

Pet. borovničev džem, kisla smetana, 

ovseni kruh, mleko (1,7)   

jabolko* piščančja juha, piščančje krače v naravni omaki, 

pražen krompir, sveže zelje v solati (1,3,7,9)  )    

sadni krožnik, 

kruh (1) 3.7. 

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.  

*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.  


