Danes je korenje sestavina številnih jedi. Prispeva jim
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barvo, sočnost, okus ter številna koristna hranila.
Čeprav je na voljo skozi vse leto, je najnežnejše,

AVGUST

najslajše in biološko najbolj polnovredno tisto korenje,
ki ga pridelamo v zgodnjem poletju. Sicer pa razpon
okusov sega od izredno sladkega korenja, zlasti
spomladanskega, do

polnejšega okusa jesenskega

pridelka.
zajtrk

dop. malica

pon.

otroška pašteta, pirin kruh, domač

8.8.

melisin čaj z medom* (1)

9.8.

fižolov namaz, sardelice, ovseni
kruh, planinski čaj (1,4,7)

sre.

jabolčni žepek, bio mleko

tor.

breskev
rezine
melone

kosilo

pop. malica

goveja juha, goveji golaž, kruhova rulada,
sestavljena solata (1,3,7,9)

sadni krožnik,

cvetačina juha, gratinirane testenine s šunko in
sirom, eko paradižnik z eko kumarami v solati

sadni krožnik,

(1,3,7,9)

kruh (1)
kruh (1)

jabolko

paradižnikova juha, štefani pečenka, pire
krompir, sladko zelje v prikuhi (1,3,7,9)

grozdje

11.8.

obložen kruh s kuhanim pršutom in
sirom, planinski čaj (1,7)

korenčkova juha, piščanec v mediteranski sadni krožnik,
omaki, njoki, rdeča pesa v solati (1,3,7,9)
kruh (1)

pet.

mlečni* osukanec s posipom

hruška

enolončnica s stročnicami, kruh, jogurtovo
pecivo s sadjem (1,3,7,9)

(1,3,7)

10.8.
čet.

(1,7)

12.8.

sadni krožnik,
kruh (1)

sladoled

(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.

