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Peteršilj izboljša okus številnih jedi, po prehranski 

vrednosti pa sodi v sam vrh živil, še posebej, če ga 

jemo surovega. Že vse od časov starih Rimljanov 

velja za živilo, ki koristi zdravju. Če boste pojedli 

približno 25 gramov svežega peteršilja na dan, si 

boste na zelo preprost način zvišali vnos železa, 

kalcija in folne kisline ter s tem zadostili dnevni 

potrebi po vitaminu C. 

 

 zajtrk dop. malica kosilo pop. malica 

Pon. otroška pašteta, pirin kruh, sadni čaj 
(1,7)   

bio jabolko cvetačina juha, svinjska pečenka, džuveč riž, 

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

rogljiček (1) 

3.4. 

Tor. med* z bio maslom, mešan rženi kruh, 

vanilijevio mleko (1,7)   

hruška enolončnica z rdečo lečo, kruh, domač 

jabolčni* zavitek s skuto* (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 4.4. 

Sre. domač sirni namaz z drobnjakom, 

ovseni kruh, planinski čaj (1,7) 

kivi kolerabična juha, piščančji zrezek v naravni 

omaki, češki cmok, rdeč radič  (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 5.4. 

Čet. čokoladna špirala, bio mleko (1,7) klementina brokolijeva juha, špageti z bolonjsko omako, 

kitajsko zelje (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 6.4. 

Pet. mlečni osukanec s posipom (1,7) bio jabolko porova juha, file polaka v srajčki, masleni 

krompir, radič štrucar (1,3,4,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 7.4. 

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.  

https://www.bodieko.si/vitamin-c-pomaga

