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Vlada Republike Slovenije je oktobra 2012 sprejela sklep, da vsak tretji petek v mesecu 
novembru razglasi za DAN SLOVENSKE HRANE. Letos ga obeležujemo že sedmo leto. 
Eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane, ki bo v petek, 15. novembra, je 
projekt TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK.  
 
Projekt osvešča o pomenu rednega in zdravega prehranjevanja, kamor sodi tudi 
pomembna zdrava navada, ki jo je dobro osvojiti že v otroštvu, da dan začnemo z zdravim 
zajtrkom. Poseben pomen daje projekt domači, lokalno pridelani hrani slovenskega 
porekla, s tem podpora slovenske pridelovalce in predelovalce hrane ter spodbuja lokalno 
samooskrbo s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Pomembno je, da ozavestimo pomen 
lokalne hrane, ki je pridelana čim bližje končnemu porabniku, in njenih prednosti pred hrano, 
ki ima za seboj več sto kilometrov prevožene poti.  
 

Letošnje sporočilo TSZ se glasi 

»Hvala za naš super zajtrk!«. S tem 

sporočilom se želimo zahvaliti vsem 

našim kmetijam, kmetijskim in živilskim 

podjetjem ter zadrugam, ne samo za 

zajtrk, ampak za vso lokalno hrano, ki 

jo vsak dan lahko uživamo.  Vsi skupaj 

nam s svojim zavzetim delom, 

vztrajnostjo v poklicu kmeta, znanjem 

in ljubezni so zemlje bogatijo mize, 

zagotavljajo poseljenost na deželi in 

pogled na obdelano kmetijsko 

pokrajino.  

 

 

 

 

 

 

 
 



Tradicionalni slovenski zajtrk nas opominja, da je hrana, pridelana in pripravljena na naših 
kmetijah, živilskih podjetjih in zadrugah bolj sveža in okusnejša. Kakovostnejša je od hrane, 
ki je pripeljana od daleč in ima za seboj na stotine in celo na tisoče kilometrov.  
Po priporočilih ministrstva je tradicionalni slovenski zajtrk sestavljen iz masla, mleka, medu, 
kruha in jabolka. Učencem bomo zajtrk ponudili v petek, 15. 11. 2019, v času prve šolske 
ure. Tradicionalni slovenski zajtrk na naši šoli bodo letos omogočili naslednji dobavitelji živil:  

- med: čebelarsko društvo Loška dolina, 

- mleko: kmetija Mlakar (Iga vas), 

- jabolka: dobavitelj lokalno pridelane hrane »Loa« 

- kruh: Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice, 

- maslo: mlekarna Krepko. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


