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AVGUST 

 

Korenje lahko pripravljamo na različne načine: kuhamo, 

dušimo, popečemo na maslu ali olju, pražimo z mesom, 

kot sestavino enolončnic in juh, za pripravo različnih 

kolačkov, sokov in podobno. Surovo korenje nudi sicer 

manjši izkoristek beta-karotenov, zato pa je v njem še 

obilica drugih koristnih snovi.  Zato tako v poletni 

vročini kot tudi v zimskem mrazu telo kar samo kliče 

po korenčkovi osvežitvi. 
 

 zajtrk dop. malica kosilo pop. malica 

pon. bio mlečna prosena kaša s posipom 

(7)                 

breskev goveja juha, stročji fižol z mesno omako, 

koruzna polenta (1,3,7,9)   

sadni krožnik, 

kruh (1) 22.8. 

tor. sirni namaz z zelišči, bio polbeli 

kruh,  melisin čaj z medom* (1,7)                 

jabolko cvetačina juha, pečen piščanec, mlinci, rdeča 

pesa (1,3,7,9)   

sadni krožnik, 

kruh (1)  23.8. 

sre. jajčni namaz, koruzni mešani kruh, 

planinski čaj (1,7)             

grozdje krompirjev golaž,  kruh, rižev narastek z 

jagodnim prelivom (1,3,7,9) 

slani miks, 

jabolčni sok (1,11) 24.8. 

čet. pašteta s šunko, mešani rženi kruh,  

zeliščni čaj (7) 

slive brokolijeva juha, lazanja, eko paradižnik s 

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

sadni krožnik, 

kruh (1) 25.8. 

pet. biga, karamelno bio mleko (1,7) hruške poprova juha, kapski file po dunajsko, pražen 

krompir, sveže zelje v solati (1,3,4,7,9)   

sadni krožnik, 

kruh (1) 26.8. 

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.  


