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Zaradi kompleksne zgradbe sadeža, lahko 

lupljenje predstavlja problem. Preprosto ga lahko 

olupimo tako, da najprej odstranimo spodnji in 

zgornji del skorje. Razrežemo celoten sadež na 

štiri kose ter položimo vse skupaj v posodo z 

vodo. Ročno ločimo zrnca od olupka. Olupki so 

lahki ter se obdržijo na površini vode, zrnca pa 

padejo na dno . 
 

 zajtrk dop. malica kosilo pop. malica 

Pon. makovka, kakav* (1,7) naši goveja juha, makaronovo meso, bio kristalka, 
(1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 19.11. 

Tor. bučni namaz, bio ovseni kruh, 

planinski čaj (1,7) 

kaki porova juha, piščančje palčke v sezamovi 

srajčki, zelenjavni riž, rdeč radič s krompirjem 

v solati (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 20.11. 

Sre. mlečni* bio pirin zdrob s posipom  
(1,7) 

jabolko* ješprenjeva enolončnica, koruzna žemljica , 

ajdove palačinke z marelično marmelado, domač 

sadno zelenjavni napitek (1,3,7,9) 

rogljiček (1) 

21.11. 

Čet. mesno zelenjavni namaz, sardelice, 

črni kruh, zeliščni čaj (1,4,7) 

mandarina cvetačina juha, pleskavica, ajvar, pire krompir, 

sveže zelje s fižolom v solati (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 22.11. 

Pet. hrenovka, gorčica, rženi mešani 

kruh, čaj šipek s hibiskusom (1,10) 

hruška* puranja obara z žličniki iz bio pirine moke, 

jabolčna* pita s korenčkom v testu (1,3,7,9) 

bio kefir (7) 

23.11. 

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.  


