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Dragi organizator (šef piknika) ali gost na pikniku,  

naj ti povem, zakaj je ta knjižica nastala in kako smo Normandistke dobile idejo zanjo.  

Normandistke smo zelo pestra druščina – ene smo vegetarijanke, druge veganke in tretje vsejedke. 
Vse smo kakopak kdaj že organizirale piknik ali pa smo bile na pikniku gostje. Organizirati piknik, na 
katerem se znajdejo vegetarijanci, vegani in vsejedci, ni mačji kašelj. Stavim, da se tudi med tvojimi 
prijatelji in sorodniki najdeta vsaj dve skupinici - Piknik za večino Slovencev pač predstavlja razno 
meso na žaru s »paradajzom«, papriko, čebulo in ajvarjem. In večina je s tem zelooo zadovoljna, saj 
so te jedi zares dobre. Vmes pa se najde tudi kakšen vegetarijanec, ki je na piknikih »primoran« jesti 
vedno isto – bučke in sir na žaru (opa, to drugo je že luksuz!) ter zelenjavo. Morda se mu zasveti še 
krompirček, ampak ko ugotovi, da se je pekel na svinjski masti (teta Fanika pač ne more vedeti, da so 
vegetarijanci občutljivi tudi na svinjsko mast) tudi ta poslastica odplava po vodi - Kako je na pikniku 
veganom? No, zanje pa je še najbolje, da je piknik ob zelenjavnem vrtu, kamor se lahko gredo malce 
»pasti« -. 

Da ne boš mislil, da je vsejedcem enostavno – slej ali prej so v vlogi organizatorjev piknika in morajo 
poskrbeti za želje in okuse različnih gostov. Saj, kdo pa želi biti slab gostitelj? - 

Zato smo napisale to knjigico – da ti serviramo fantastične ideje za odlične piknik jedi, s katerimi boš 
impresioniral vegetarijance, vegane in ostale veseljake. Ne samo ideje – v Normi najdeš tudi vse 
sestavine - in to v bio kakovosti! 

Želim ti, da ti piknik krasno uspe. Če pa na prvi pogled le vse ne bo šlo kot po maslu, pa vedi, da na 
koncu dober piknik vselej naredita vesela druščina... in kitara! ;) 

Normandistka Sintija  
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Uporabi 
BIO olivno olje,   
primerno za peko  
na visokih  
temperaturah.  

Čičerikin in korenčkov burger 
 

 
 
Sestavine:  
 

x 800 g naribanega korenja 
x 1 majhna rdeča čebula, olupljena in sesekljana 
x 2 stroka česna, olupljena in sesekljana na grobo 
x 400 g čičerke  
x 1 čž mletega koriandra 
x 3 jž svežega koriandra, grobo nasekljanega  
x 1 veliko jajce 
x 2 jž polnozrnate moke 
x Sol  
x Sveže mleti poper 
x 3 jž sončničnega ali repičnega olja  
x 4 jž grškega jogura  
x Baby špinača  
x Velike sezamove štručke (ali brez, če ne boš delal hamburgerja)  

 
Postopek:  
 

1. V mešalnik daj 1/3 naribanega korenčka, čebulo, česen, kuhano čičeriko, mlet in svež 
koriander in jace ter dobro premešaj, da dobiš pasto.  

2. Segrej 1 žlico olja in na njem prepraži preostalo količino korenčka. Praži približno 10 minut in 
občasno premešaj. Popražen korenček dodaj prej narejeni pasti.  

3. Vmešaj moko in dobro premešaj. Preveri, če manjka še kakšna začimba in jo po potrebi 
dodaj.  

4. Z mokrimi rokami razdeli maso na 8 delov in jo oblikuj v polpetke. Nato jih pokrij in pusti 
počivati pol ure.  

5. Segrej žar. Polpetke na vsaki strani namaži s preostankom olja in jih popeci na žaru do zlate 
barve in hrustljave skorjice. Na žaru segrej tudi štručke.  

6. Zmešaj jogurt in drobnjak. Z jogurtovim namazom namaži spodnji del štručke, na vrh položi 
polpetek, dekoriraj s korenčkom in mlado špinačo.  
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Burger s polpetom iz sladke koruze in čičerike  
 

 
 
Sestavine:  
 
Za pleskavice 

x 400 g čičerike (kuhane ali iz pločevinke)  
x 340 g sladke koruze iz pločevinke 
x 50 g svežih polnozrnatih drobtin  
x Šop mlade čebule, nasekljane 
x 1/2 žličke kumine 
x 1/2 čajne žličke blagega čilija v prahu 
x 3 žlice moke 
x 2 žlici olivnega olja 
x 6 štručk za burgerje  
x 70 g rukole 

 
Za omako 

x 400 g paradižnika v koščkih iz pločevinke 
x 2 stroka česna, zdrobljena 
x 1/2 čajne žličke rdeče paprike 
x Ščepec sladkorja 
x Ščepec soli 

 
Priprava:  
 

1. V mešalniku na rahlo zmešaj čičeriko s koruzo, drobtinami, mlado čebulo, kumino, čilijem, 
moko in začimbami, dokler ne dobiš kompaktne mase. Z rahlo pomokanimi rokami oblikuj 6 
polpetkov. Pusti jih počivati nekaj časa.  

2. Med tem pripravi paradižnikovo omako. V ponvi segrej paradižnik, česen, papriko , sol in 
sladkor. Omaka naj zavre in nato jo na zmernem ognju kuhaj še 10 minut. Začini po potrebi.  

3. Na žaru ali v ponvi popeci polpetke (4-5 minut na vsaki strani). Na žaru popeci tudi štručke. V 
štručko daj polpetek, omako in nekaj rukole.  

Za poletno 
osvežitev 

priporočamo 
bio mineralne 

sokove.  
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Falafel  

 
Za 6 oseb 

Sestavine: 

- 500 g suhe čičerike (ali boba) 
- 2 čajni žlički indijskega kumina 
- 1 čajna žlička mletega koriandra 
- ščepec mletega čilija 
- 1 čajna žlička sode bikarbone 
- 1 velika čebula 
- 5 mladih čebulic 
- 6 strokov česna 
- 1 velika pest svežega peteršilja 
- 1 veliki šopek svežih koriandrovih listov 
- sol in poper 
- rastlinsko olje za cvrtje 

Tahin omaka: 

- 2 in 1/2 žlice tahina – sezamove kaše 
- 2 žlici limoninega soka 
- 7 žlic navadnega jogurta 
- 1 strok česna 
- ½ čajne žličke mletega koriandra 
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Priprava: 

1. Čičeriko namoči za celih 24 ur v topli vodi. Naslednji dan čičeriko odcedi, posuši in v terilniku 
ali mešalniku zmešaj do paste. Dodaj začimbe in premešaj. 

2. Olupi čebulo, jo na drobno sesekljaj, prenesi na kuhinjsko krpo in iztisni vso tekočino. Vmešaj 
jo v maso in dobro premešaj. Sesekljaj še ostale sestavine in jih dodaj. 

3. Maso pomokaj in za nekaj minut pregneti maso. Iz mase oblikuj majhne kroglice in jih pusti 
počivati 15 minut. 

4. V ponvi segrej rastlinsko olje za cvrtje in falafel kroglice v vročem olju popeci do rjavo rdeče 
barve. 

  

Si znaš predstavljati 
piknik brez kečapa in 

majoneze? - V Normi 
imamo tudi kečap za 
otroke in majonezo 
brez jajc za vegane! 
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Zelenjavni takos  

 

Sestavine:  za 2 osebi 

Orehov takos mix: 

- 1 skodelica orehov 
- 1 žlica tamari sojine omake 
- 1/8 čajne žličke popra 
- 1 čajna žlička mlete kumine 
- 1 čajna žlička oljčnega olja 

Kisla smetana iz indijskih oreščkov: 

- 1/2 skodelice indijskih oreščkov 
- sok polovice limone 
- 1 čajna žlička jabolčnega kisa 
- 5 žlic vode (približno) 

Salsa: 

- 1 skodelica sesekljanega paradižnika 
- 1/2 rdeče paprike, drobno narezane 
- 1 oranžna ali rumena paprika, drobno narezana 
- 1/2 rdeče čebule ali 4 mlade čebule, sesekljane 
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- 1/4 skodelice nasekljanega svežega koriandra 
- 1/2 stroka česna 
- sok polovice limone 
- 1 čajna žlička presnega agavinega sirupa 
- 1 žlica oljčnega olja 
- ščepec himalajske soli 

 

Ostale sestavine: 

- zrel avokado (približno polovica na osebo) 
- zeljni, ohrovtovi ali listi blitve 
- limona 
- koriander za posip 

Orehov takos mix 

Vse sestavine daj v mešalnik in dobro premešaj. Ne mešaj predolgo, da ne dobiš orehovega masla. 

Kisla smetana iz indijskih oreščkov 

Vse sestavine, razen vode, daj v mešalnih in na visoki hitrosti mešaj, tako da vmes po žličkah dodajaš 
vodo, da dobiš želeno gostoto. 

Salsa 

V posodi združi česen, limonin sok, agavin sirup, oljčno olje in morsko sol ter postavi na stran. 

Nareži zelenjavo na majhne koščke in vse skupaj daj v skledo s salso. Dobro premešaj in pusti stati 
vsaj 10 minut, da se okusi premešajo. 

V zeljni, ohrovtov ali list blitve zavij vse sestavine, pokapaj z limoninim sokom in posipaj s svežimi listi 
koriandra. 

  

NOVOST v 
NORMI – 
gorčica s 
hrenom.  
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Za vegane lahko namesto pravih kozic uporabiš 
tofujeve kozice v slastni marinadi. 

Vegani so jih zelooo pohvalili - 

Nabodala s kozicami in ananasom 

   

Sestavine: 

- kozice  
- sojina omaka 
- agavin sirup 
- strt česen 
- naribana limonina lupinica 
- ananas 

Priprava: 

Pripravi marinado: v manjši posodici združi sojino omako, agavin sirup, strt česen in naribano 
limonino lupino. Kozice mariniraj vsaj 2 uri. 

Na leseno palčko izmenično nanizaj kozico in ananas. Tako pripravljena nabodala daj na žar ali v 
ponev, popeci na gorčičnem olju, ki ima visoko stopnjo dimljenja in je primeren za segrevanje. Vsako 
stran popeci 3-4 minute. 
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Veganska nabodala 

 

Sestavine: 

- tofujeve klobasice 
- čebula 
- paprika – rdeča, rumena in zelena 
- češnjev paradižnik 

Priprava: 

Izmenično nanizaj naštete sestavine in popeci na obeh straneh.  
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Bruschetta za prijatelje 

 

Sestavine: 

- 2 stroka česna, narezana na tanke rezine 
- 5 majhnih ali češnjevih paradižnikov, narezanih na majhne koščke 
- 1 velika pečena rdeča paprika, na tanko narezana 
- pest sveže bazilike, narezane 
- 2 žlici oljčnega olja 
- 2 žlici limoninega soka 
- 1 čajna žlička blagega ajvarja  
- ščepec sveže mletega črnega popra 
- ščepec soli 
- 1 bageta – za šest kruhkov 
- oljčno olje za pečenje kruhkov 

Priprava: 

1. Nareži zelenjavo in vse sestavine združi v veliki posodi. 
2. Na oljčnem olju zlato in hrustljavo popeči rezine kruhkov. 
3. Za vsakega prijatelja daj na kruh eno žlico omake, preostalo omako serviraj v skledi in dodaj 

žlico, da si bodo prijatelji naslednje "brusketke" lahko obložili sami. 

Bruschetta najbolj tekne v družbi s prijatelji! 
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                               Uporabiš lahko tudi veganski sirček za žar. 
                               Mnjami! 

 

Sir na žaru z jagodami in zelišči  

 
Sestavine:  

• 4 žlice ekstra deviškega oljčnega olja 
• 2 žlici sveže stisnjenega soka limete 
• 2 žlički agavinega sirupa  
• 1 majhen čili, narezan na drobno (semena lahko odstraniš, če ne želiš tako pekoče) 
• sveže mlet črni poper 
• 200 gramov jagod, narezanih na rezine 
• 4 rezine sira – vsakega lahko razpoloviš, da dobiš rezine, kot na sliki zgoraj.   
• 2 žlici sesekljane sveže mete 
• 2 žlici sesekljanega svežega koriandra  
 
Priprava:  
 

1. Za preliv zmešaj:  3 žlice olja, sok limete, agavin sirup, čili in poper po okusu. Vmešaj jagode 
in pusti počivati.  

2. V ponvi, na srednje močnem ognju, segrej 1 žlico oljčnega olja za peko. Ko je vroče, dodaj sir 
za žar. Na vsaki strani ga peci 3-4 minute, da dobi zlato zapečeno skorjico.  

3. Sir položi na krožnik ali pladen. Preko sira prelij preliv z jagodami. Po vrhu potrosi s svežo 
meto in koriandrom. Ponudi, ko je sir še vroč.  
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Italijanski krožnik mocarele, paradižnika in 
bazilike 

 

 

 

 

  

Prava paša za oči na pikniku je krožnik bio mocarele s paradižniki ter baziliko. Popopraš z grobo mletim 
poprom in pokapaš z olivnim oljem. Impresioniraš... 
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Indijski sir Paneer  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indijski paneer je sir iz kravjega mleka, ki se na visoki temperaturi ne topi, zato je kot nalašč za peko 
na žaru. Pred peko ga 2-3 ure mariniraš v poljubni marinadi. V Normi imamo na voljo slastne 
predpripravljene marinade za paneer, tofu in sejtan.  
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Melancanove rolice na žaru s skuto 

 

Sestavine: 

- 1 velik melancan 
- 2 stroka česna 
- 150 ml oljčnega olja 
- 1 limonina lupina 
- 200 g skute 
- 2 žlici nasekljanih kaper 
- 2 žlici nasekljanega peteršilja 
- 2 žlici nasekljanega drobnjaka 
- zeliščna sol 
- poper 
- drobnjak za okras 
- 8 majhnih lesenih nabodal 

Priprava:  

1. Melancan nareži na 5 milimetrov debele rezine. 

2. Nareži česen, dodaj oljčno olje, limonino lupino, sol in poper ter vse skupaj premaži po 
melancaninih rezinah. 

3. Na obeh straneh popeci. 

4. Za nadev uporabi skuto, kapre in zelišča. Začini s soljo in poprom. Na vsako rezino melancana daj 
po eno jedilno žlico nadeva. Rezino melancana zavij in ga nabodi z lesenim nabodalom. 

5. Okrasi s svežim drobnjakom. 
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Tzatziki 

 

Osvežilna grška specialiteta je kot nalašč za poletne piknike. Lahko se ga je kot prilogo, osvežilno 
solato ali kot pomako za meso ali vegetarijanske klobasice.  

Sestavine:  

- 2 veliki kumari  
- 500 g grškega ali navadnega jogurta (3,7 % maščobe)  
- 1 žlica olivnega olja  
- ½ žlice limoninega soka  
- 2 stroka česna  
- Koper (toplo priporočam)  
- Peteršilj  
- Sol  
- Poper  

Postopek:  

1. Kumari opereš, olupiš in drobno naribaš v skledo. Osoliš ju s ščepcem soli in pustiš stati 15 
minut, da spustita sok. Česen olupiš, streš z nožem in drobno sesekljaš. Kumari z rokami 
dobro ožameš in ju predeneš v čisto posodo. 

2. Naribanim kumaram dodaš jogurt, česen, olivno olje, limonin sok, koper, peteršilj in samo 
malo popra. Posoliš, če se ti zdi potrebno.  
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V avokadovi pomaki lahko na pikniku pomakate BIO 
tortilja čips. Otroci ga obožujejo! 

Avokadova pomaka  
 

 
 
Skrivnost tega recepta je, da avodkada ne zmelješ tako, da dobiš namaz, ampak ga razdrobiš z vilico.  
 
Sestavine:  
 

x 4 zreli avokadi  
x Sok 1 limete ali limone 
x 1 jž kisle smetane 
x 2 paradižnika, narezana na majhne koščke 
x 4 mlade čebulice, drobno narezane 
x Pest koriandra, drobno narezanega 
x 8 kapljic tabasco omake 
x 1 jž olivnega olja  

 
Priprava:  
 
Vsak avokado prereži na pol in odstrani koščico. Z žlico izdolbi meso in ga razdrobi na manjše koščke. 
Nato dodaj limetin ali limonin sok ter ostale sestavine.  
Po vrhu še pokapaj z olivnim oljem.  
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Humus z rdečo peso  

 

Sestavine: 

- 1-2 rdeči pesi 
- 540 ml kuhane čičerike 
- 1 veliki strok česna 
- 2-3 žlice limoninega soka 
- 1/4 skodelice navadnega jogurta (po želji) 
- 2 žlici tahinija 
- 1/2-1 čajna žlička kumine 
- 1/4 žličke soli 
- 2-4 žlice oljčnega olja 

Za približno dve in pol skodelici 

Priprava: 

1. Peso ovij v folijo in jo za eno uro peci v pečici na 180 °C. 
2. Peso ohladi, olupi in nareži na kocke. 
3. V mešalniku ali s paličnim mešalnikom spiriraj vse sestavine do gladke mase. 
4. Poskusi in po želji dodaj še več začimb (sol, limonin sok, kumina). Če je masa pregosta dodaj 

še oljčno olje, jogurt ali vodo.  

Postrezi takoj ali shrani v hladilnik za največ 4 dni. K humusu lahko ponudiš na koščke narezan 
korenček, lahko se ga je kot namaz na kruh ali v tortiliji z zelenjavo in dobrotami iz žara.  
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Vegetarijanski golaž 

 

Sestavine: 

- 150 g ledvičastega fižola 
- 1 zelena paprika 
- 1 rdeča paprika 
- 2 žlici oljčnega olja 
- 1-2 čebuli 
- 2 stroka česna 
- ščepec čilija 
- 1 žlička rdeče paprike v prahu 
- 1 žlička strtega koriandra 
- 1-2 lovorjeva lista 
- 6 jedilnih žlic pasiranega paradižnika 
- 500 ml zelenjavne jušne osnove 
- 150 g koruze 
- 200 g tofuja 

Priprava: 

1. V večji ponvi, na olju prepraži čebulo, česen in tofu. 
2. Dodaj ledvičasti fižol, papriko, koruzo ter dobro premešaj. 
3. Dodaj pasiran pardižnik in vse začimbe. Kuhaj nekaj minut. 
4. Na koncu zalij še z jušno osnovo in kuhaj dokler niso sestavine kuhane. 
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Solata mamma mia!  

 

Za približno 6 oseb  

Sestavine:  

- 2 – 3 glave katerakoli mehkolistne solate (lahko je tudi mehak radič) 
- 80 g posušenih jabolčnih krhljev  
- 100 g brusnic  
- 125 g mandljev  
- 1 žlica gorčice 
- 1/2 skodelice (125) belega balzamičnega kisa (lahko tudi temnega)  
- 1 skodelica (250 ml) olivnega olja  
- 1 rdeča čebula (najbolje šalotka)  
- 180 g feta sira  

Postopek:  

1. Solato očisti in natrebi. V mlinčku na zelo grobe delce zmelji mandlje. Mandlje lahko v ponvi 
na hitro popražiš (med praženjem bodi pozoren, saj zelo hitro potemnijo). 

2. Vmes si pripravi dresing. Čebulo na drobno nareži. V skodelico ali manjšo posodo daj 
narezano čebulo, olivno olje, balzamični kis in gorčico. Dobro premešaj. Količino dresinga 
prilagodi količini solate.  

3. Solati sedaj dodaj jabolčne krhlje, brusnice in mandlje. Z rokami nadrobi feta sir na koščke in 
ga potrosi po solati. Prelij z dresingom in dobro premešaj.  
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Kumarična solata z jagodami  

 

Sestavine:  

- Kumare 
- Jagode 
- Limona  
- Olivno olje 
- Sveža meta  

Priprava:  

1. Kumare olupi, razpolovi in odstrani sredico s koščicami. Kumare in jagode nareži na koščke.  
2. Iz limone iztisni 1 žlico limoninega soka. Solato iz kumar in jagod prelij z eno žlico limoninega 

soka in 1 žlico olivnega olja (odvisno od količine solate). Na koncu vmešaj na majhne koščke 
narezano meto.  
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Tabuleh - osvežujoča solata iz bulgurja  

 

Sestavine:  

x 1 skodelica bulgurja 
x 1 skodelica vode 
x 1/2 čajne žličke soli 
x 3 žlice svežega limoninega soka 
x 1/4 skodelice olivnega olja 
x 1/3 skodelice narezane šalotke 
x 2 skodelici narezanih paradižnikov 
x 1 1/2 skodelice sesekljane kumare 
x 1/2 skodelice nasekljanega svežega peteršilja 
x 1 čajna žlička mešanice za tabuleh  
x Sol in poper po okusu  

Priprava:  

1. Bolgur daj v veliko skledo. Zavri vodo in jo malce posoli. Vrelo vodo prelij čez bulgur. Bulgur 
pusti stati 30 minut, da vsrka vso vodo.  

2. Medtem  v majhni skodelici zmešaj limonin sok, olivno olje in mešanico za tabuleh. Preliv 
prelij čez bulgur ter dobro premešaj.  

3. Dodaj  šalotko, paradižnik, kumare in peteršilj. Dobro premešaj in na koncu začini s soljo in 
poprom. Solato lahko daš za nekaj ur v hladilnik, da bo goste pričakala hladna in osvežilna! 

  

V Normi dobiš 
začimbe za solate 

tofu in žar. 
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Sveža presna tortica  

 
TESTO 

- 1 skodelica mandljev 
- 1/2 skodelice orehov 
- 1/3 skodelice razkoščičenih datljev 
- 1/2 čajne žličke vanilije v prahu 
- ščepec soli 

KREMA 
- 1/4 skodelice indijskih oreščkov 
- 1 zamrznjena banana 
- sok 1 limone 
- 2 žlici vode 

NADEV 
- 2 skodelici narezanih jagod 
- 1 žlica agavinega sirupa 
- 4 liste sveže mete 
- 1 žlica naribanega kokosa 
- Za 10-12 kosov 

 
 

Priprava: 

1. V mešalniku na grobo sesekljaj mandlje in orehe. Dodaj datlje, vanilijo in sol ter mešaj, da 
združiš vse sestavine v testu podobno maso. Enakomerno porazdeli po pekaču ali ponvi.  

2. V mešalniku zmešaj indijske oreščke, da dobiš gladko pasto. Dodaj preostale sestavine in 
mešaj do gladkega. Kremo enakomerno, s pomočjo lopatice, porazdeli po testu. 

3. Po kremi posipaj narezane sveže jagode, narezano meto in kokos. Če boš uporabil/a še 
agavin sirup, prej v posodi zmešaj vse sestavine in jih nato posipaj po torti. 

4. Pred serviranjem za nekaj časa postavi v hladilnik. 
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Osvežilna pijača iz lubenice in kokosa  

 
 
Sestavine: 
 

- 450 g na kocke narezane lubenice 
- 0,33 ml kokosove vode 
- sok ene limone 
- led (po želji) 
- lističi mete 

 
Priprava: 
  
Lubenico, kokosovo vodo, limonin sok in led zmešaš v mešalniku. Okrasiš z lističi sveže mete. 
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Vse za najboljši piknik najdeš v  

bio prodajalni Norma in v spletni trgovini 
www.norma.si.  

 

 

Vabljen v bio prodajalno Norma v Krškem.  

 
 

Kontakt 

Norma Krško 
Cesta krških žrtev 141 (Qlandia), Krško 
07 492 51 51 

http://www.norma.si/

