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Marelice so eden najbolj zdravih poletnih sadežev, 

vsebujejo veliko železa in kalcija, zaradi česar so še 

posebej priporočljive za nosečnice, majhne otroke, pa 

tudi za ljudi, ki so slabokrvni. Pripomorejo h krepitvi 

imunskega sistema, učinkovite pa so tudi pri spodbujanju 

urejene prebave saj vsebujejo kar desetkrat več 

magnezija kot katero koli drugo sadje. 

 

 zajtrk dop. malica kosilo pop. malica 

Pon. med z maslom, rženi kruh, kakav* 
(1,7) 

hruška goveja juha, goveji* zrezek v naravni omaki, 

kruhova rulada, majniška solata z jajcem 
(1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 3.6. 

Tor. čokoladni navihanček, mleko (1,7) marelica bučkina juha, gratinirana zloženka s 

testeninami, mletim mesom in zelenjavo, 

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

sadni krožnik, 

kruh (1) 4.6. 

Sre. obložen kruh s šunko, sirom, 

kislo kumarico, šipkov čaj (1,7) 

češnje cvetačina juha, novozelandski repak v srajčki, 

masleni krompir, kristalka s češnjevim 

paradižnikom (1,3,4,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 5.6. 

Čet. domač sirni namaz z zelišči, črni 

kruh, naravni planinski čaj  (1,7) 

kivi ješprenjeva enolončnica z zelenjavo, bio ovsena 

žemljica, ajdove palačinke z marelično 

marmelado (1,3,7,9) 

grisini, limonada 

(1) 6.6. 

Pet. koruzni mlečni* močnik s 

posipom (1,7) 
jabolko 

grahova juha z zlatimi kroglicami, piščančje 

krače, mlinci, rdeča pesa s koruzo (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 7.6. 

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.  


