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Lipa cveti v juniju. Velja si zapomniti, da je treba 

nabirati lipovo cvetje takrat, ko sta dve tretjini 

cvetov v razcvetu – prezreli cvetovi nimajo 

nobene zdravilne vrednosti. 

Lipovo cvetje nabiramo v lepem in suhem 

vremenu. Sušimo ga na senčnem, zračnem 

prostoru; cvetje mora tudi posušeno zadržati 

svojo naravno barvo in vonj. 

   

 

 zajtrk dop. malica kosilo pop. malica 

Pon. mlečna* bio prosena kaša s 

posipom (1,7)   

hruška jota s svežim mesom, kruh, domač jabolčni* 

zavitek s skuto* (1,3,7,9) 

slani miks (1) 

6.2. 

Tor. jajčni namaz, koruzni kruh, 

šipkov čaj (1,3,7)   

klementina porova  juha, mesna štruca, sladko zelje v 

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

rogljiček (1) 

7.2. 

Sre. Prešernov dan 

8.2. 

Čet. čokoladno lešnikov namaz, rženi 

kruh, bio mleko (1,7,8)   

bio jabolko brokolijeva juha, pečen piščanec, mlinci, 

kristalka z bučnim oljem (1,3,7,9)    

sadni krožnik, 

kruh (1) 9.2. 

Pet. fižolov namaz, sardelice, ovseni 

kruh, zeliščni čaj (1,4,7)   

rozine (12) z 

brusnicami 

ješprenjeva enolončnica, kruh, ajdove palačinke 

z marelično marmelado (1,3,7,9)    

sadni krožnik, 

kruh (1) 10.2. 

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.  


