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Radič je verjetno med solatnicami najmanj priljubljen, 

saj mnoge moti njegova grenčina. V resnici pa je prav to 

tisto nekaj posebnega, kar nam ponuja samo radič. Prav 

pozimi je posebej zaželen, saj pomaga pri prebavi 

maščob, uravnava izločanje želodčne kisline, ki je danes 

za mnoge brez zdravil nerešljiva težava, v vsakem 

primeru pospešuje odvajanje za naše telo škodljivih 

spojin, teh pa se v pozimi v telesu nabere največ. 

 

 zajtrk dop. malica kosilo pop. malica 

Pon. jetrna pašeta, pirin kruh, sadni čaj (1,7) hruška goveja juha, makaronovo meso, kristalka z 

bučnim oljem (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 1.3. 

Tor. jajčni* namaz, koruzni kruh, planinski 

čaj (1,3,7) 

jabolko* ješprenjeva enolončnica, kruh, krompirjevi 

krofi (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 2.2. 

Sre. med* z maslom, rženi kruh, bela kava* 

(1,7) 

kivi korenčkova juha, puranji zrezek v naravni 

omaki, kruhova rulada, rdeč radič (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 3.3. 

čet. fižolov namaz, sardelice, ovseni kruh, 

zeliščni čaj (1,4,7) 

klemetina porova juha, mesni cmočki v paradižnikovi 

omaki, pire krompir (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 4.3. 

Pet. mlečna* bio prosena kaša s posipom (7) rozine (12) z 

brusnicami 

ohrovtova juha, domača pica (1,3,7,9) sadni krožnik, 

kruh (1) 5.3. 

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.  
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