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Vabljeni med knjige!

…Misli si je pregnala iz glave. Bil je 
čas, da vzame bučo iz lonca in jo poje.  
Navsezadnje prav hrana rešuje takšne 
velike življenjske probleme. Lahko 
premišljuješ in premišljuješ in ne prideš 
nikamor, a vseeno moraš jesti. To te  
postavi nazaj na zemljo. To ti da razlog,  

da greš naprej. Buča…

                      alexander McCall smith,  
Prva damska detektivska agencija

naj vam dobre knjige ne uidejo.  
vabljeni!

ime in priimek:

 
točen naslov:

e-naslov:

Prosimo, vrnite izpolnjene mapice 
vključno do 14. 11. 2016. 

Hvala in želimo prijetno branje.

pripravili:  
liljana klemenčič s sodelavci, knjižnica ivana potrča ptuj 
in oddelek za odrasle, knjižnica mirana jarca novo mesto



 knjižni seznam
 
1. b. kuHar: dobra meščanska kuhinja
2. k. kHalil: nerajska hrana
3. m. m. bobiĆ: lakota
4. l. prior: la cucina 
5. lonček, kuhaj!
6. t. Capote: zajtrk pri Tiffanyju
7. k. duve: dostojno kosilo
8. H. koCH: večerja
9. j. m. simmel: pa čeprav ni zmeraj kaviar
11. e. joHnson d.: Prepovedani kruh
12. z. Hočevar: ernijeva kuhna
13. slovenski pesniki o trti in vinu
14. a. komat: nespametni bodo žejni
15. b. simonitti: Voda
16. C. m. Cipolla: allegro ma non troppo
17. a. rimbaud: pijani čoln
18. t. standage: zgodovina sveta v šestih kozarcih
19. m. pressler: grenka čokolada
20. e. Flisar: čaj s kraljico
21. n. konC l.: kava pri dišečem jasminu
22. l. esQuivel: kot voda za čokolado
23. b. QuirinY: Mesojede zgodbe
24. a. davis: večerja
25. p. kapŠ: Med in zdravje
26. a. HaWes: ekstra deviško
27. z. pirzad: Trpek okus kakijev
28. m. CriCk: kafkova juha
29. p. matvejeviĆ: kruh naš
30. m. truong: knjiga soli
31. v. moderndorFer: limonada slovenica
32. b. joŠimoto: kuhinja
33. j. trdina: Trezne vinske in praznoverne

Veljajo tudi ostala dela navedenih avtorjev 
in drugi knjižni naslovi, ki se navezujejo na 
temo.

Preberite najmanj 5 knjig. 

prosimo, vpišite naslove prebranih knjig. 
ali pa nam zaupate vam ljub recept ali pijačo.

knjigo, ki vam je zelo ugajala in jo priporočate, 
označite s *****. 
tisto, ki vam je bila dokaj všeč, s ***. 
knjigo, ki vam ni šla v branje, pa označite z *.

zapišite misel, dve, tri o ali iz knjige, ki vas 
je najbolj navdušila:

: 


