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Brokoli je najboljši surov ali kuhan na pari. Kuhan 

brokoli ohrani le 40% vsebnosti fenola v primerjavi s 

surovo rastlino. Poskusite vmešati nežne brokolijeve 

vrhove v svojo solate, ali pa jih pripravite na pari, 

rahlo poškropljene z oljčnim oljem. Vitamin C in 

glukozinolati v brokoliju so topni v vodi, zato jih bo v 

kuhanem brokoliju bistveno manj. Če želite ohraniti 

vsebnost vitamina C, hranite brokoli v hladilniku. 

 

 zajtrk dop. malica kosilo pop. malica 

pon. sirova štručka, sadni čaj (1,7) banana cvetačina juha z zlatimi kroglicami, džuveč s 

svinjskim mesom, rdeč radič s krompirjem 
(1,7,9) 

ovseni piškot, 

limonada (1,8) 14.6. 

tor. čičerikin namaz z drobnjakom, rženi 

kruh, šipkov čaj (1,7) 

marelice kolerabična juha, puranji file v sezamovi 

srajčki, pražen krompir, kristalka z lečo 
(1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 15.6. 

sre. mlečna* prosena kaša s posipom (1,7) jabolko* špargljeva juha, lazanja z zelenjavo, 

paradižnik s papriko v solati (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 16.6. 

čet. marelična marmelada, kisla smetana, 

ovseni kruh, kakav* (7) 

rezina 

melone 

ješprenjeva enolončnica z zelenjavo, kruh, 

marmorni kolač s sladoledom (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 17.6. 

pet. obložen rženi kruh s kuhanim pršutom, 

sirom in rezino pečene paprike, zeliščni 

čaj (1,7)   

breskev grahova juha, piščančji file v mediteranski 

omaki, njoki, radič štrucar s fižolom (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 18.6. 

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://mojpogled.com/wp-content/uploads/2016/03/ro--marin-2.jpg

