
 

 

RECEPTI ZA KOSILO 

 
…KOSILO ZA S SEBOJ 
Sestavljene obroke si lahko pripravimo v posodici za prenos hrane ter jo odnesemo s 

seboj. Obrok naj bo sestavljen iz beljakovin (meso, ribe, sir za žar, jajca), ogljikovih 

hidratov (ajda, kuhan krompir, leča, č ičerika, riž, kvinoja, stročnice, raznovrstna 

zelenjava) ter iz maščob (avokado, hladno stiskano olivno olje, bučno olje, semena…). 

Takšni obroki so uravnoteženi in hitro pripravljeni (medtem ko se kuhajo ogljikovi 

hidrati, zložimo v posodico ali na krožnik preostale sestavine). Zač inimo z našimi 

najljubšimi zač imbami in zelišč i (rožmarin, bazilika, timijan, majaron…). 

1. SESTAVLJEN KROŽNIK S TUNO IN RIŽEM 

Sestavine po vrsti: Popečene bučke s sončničnimi semeni, kuhan riž, tuna iz pločevinke 

v lastnem soku, polovica avokada, narezano sveže zelje, nariban korenček. Sestavine 

lahko prelijemo z žlico olivnega olja. Dodamo zač imbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. SESTAVLJEN KROŽNIK Z JAJCEM IN 

KROMPIRJEM 

Sestavine po vrsti: Koruza (iz pločevinke), kuhan stroč ji fižol, narezana sveža kumara, 

narezan korenček na kolobarje, kuhan krompir, sveža zelena solata, 2 jajca. Sestavine 

lahko prelijemo z žlico olivnega olja. Dodamo zač imbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SESTAVLJEN KROŽNIK S TUNO IN 

KROMPIRJEM 

Sestavine po vrsti: Zelena solata, šparglji (vloženi), kuhan krompir, narezane redkvice, 

narezan korenček na kolobarje, tuna iz pločevinke v lastnem soku, nekaj rezin čebule 

(po želji), kepica kisle smetane. Sestavine lahko prelijemo z žlico olivnega olja. Dodamo 

zač imbe. 

 

 

 

 

 



 

4. SESTAVLJEN KROŽNIK Z JAJCEM IN RIŽEM 

Sestavine po vrsti: Kuhan riž, popečene bučke s sončničnimi semeni, narezano sveže 

zelje, nariban korenček, 2 jajca. Sestavine lahko prelijemo z žlico olivnega olja. Dodamo 

zač imbe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. SESTAVLJEN KROŽNIK Z GOVEDINO IN Z 

DOMAČIM KOSOM AJDOVEGA KRUHA 

Sestavine po vrsti: Kuhan grah in pinjole, pečena govedina, kos domačega ajdovega 

kruha, zelena solata z nekaj grškega jogurta in sončničnimi semeni, mlada špinača, 

polovica avokada. Sestavine lahko prelijemo z žlico olivnega olja. Dodamo zač imbe. 

 

 

 

 

 



6. DOMAČ KEČAP 

Namesto kupljenega kečapa, si lahko enostaven kečap izdelamo sami. Prelijemo ga 

lahko po sestavinah iz sestavljenega krožnika. Domač  kečap prija k mesu. 

Sestavine: 

-200 ml paradižnikove mezge 

-50g čebule 

-1 strok česna, 

-1 žlica olivnega olja, 

-začimbe (sol, kurkuma, chili con carne, sladka paprika v prahu) 

 

Priprava: 

Paradižnikovo mezgo damo v električni mešalnik (blender).  

V sekljalniku pa nasekljamo čebulo in česen. 

V blender k paradižnikovi mezgi dodamo nasekljano čebulo in česen, olivno olje in začimbe. 

Vse skupaj premešamo. Domač kečap je pripravljen. Prelijemo ga v kozarec za vlaganje in 

hranimo v hladilniku. 

 

 

 

 

 


