
lokalna hrana 

Zdravo  
in okusno



lokalna hrana – doBer tek!

Na dan naj bi zaužili vsaj 
pet obrokov. 
 
S hrano, ki jo zaužijemo, moramo pridobiti 
potrebno energijo za opravljanje dnevnih 
obveznosti, otroci pa tudi za rast in razvoj. 
Vse to pa nam v največji meri ponuja lokalno 
pridelana hrana.

Zakaj uživati čim več 
lokalno pridelane 
hrane:
 
•  višja hranilna vrednost,  

(vsebuje več vitaminov, mineralov,  
hranilnih snovi)

•  bolj polni okus,  
(pobrana v času dozorelosti)

•  manjše onesnaževanje okolja , 
(ni dolgih transportnih poti in dolgotrajnega 
skladiščenja, manj embalaže)

•  podpiranje lokalnega kmetijstva in 
gospodarstva.  
(ohranjanje delovnih mest na podeželju in  
v živilsko predelovalni industriji)

Ohranjene njive, sadovnjaki, travniki, ohranjena znanja priprave lokalnih živil in 
jedi, nam nudijo možnost zdravega prehranjevanja. Zdrava prehrana ne pomeni 
le, da zaužijemo več sadja in zelenjave, temveč tudi, da uživamo hrano, ki je 
pridelana v lokalnem okolju in na način, ki manj obremenjuje okolje.  

VAbimO VAS, 
dA SKUPAJ 
PReliSTAmO 
bROŠURO. 

Otroci, vam pa 
želimo veliko veselja 
pri reševanju 
nalog in seveda  pri 
pripravi preprostih 
zdravih jedi  
iz lokalnih surovin.

Odrasli, vzemite si čas za 
branje prispevkov, skupaj 
z otroci sestavite tedenski 
jedilnik in razvajajte brbončice 
ob jedi, ki vam jo po priloženem 
receptu lahko pripravijo tudi 
otroci. 



Moja velika želja je, da bi vsi jedli zdrave jedi, se veliko 
gibali v naravi in se zato dobro počutili. Dobro telesno 
in duševno počutje sta temelj za motivacijo, učinkovito 
delo, samouresničevanje in osebnostno rast. Za gibanje 
mora poskrbeti vsak sam, za vsaj en zdrav obrok pa lahko 
poskrbimo kuharji, saj večina Slovencev je malico ali kosilo v 
šoli ali pa na delovnem mestu.

S kuharji iz različnih ustanov, kot so šole, domovi 
upokojencev, kuhinje v velikih podjetjih …, skupaj razmišljamo 
in načrtujemo obroke za otroke, upokojence in zaposlene. 
Želim si, da bi vse kuharske ekipe upoštevale načela zdrave 
prehrane, uravnoteženosti obroka, izbire pravih ogljikovih 
hidratov in maščob, uporabljale tradicionalne, lokalne in 
sezonske sestavine ter z jedmi pripovedovale zgodbe.

Pomudimo se v šolskih kuhinjah. Otroci 
so vendar naše največje bogastvo.

Stanje »na terenu« je takšno, da se šolski kuharji vsak dan 
srečujejo z izzivom, kako skuhati in postreči tako, da bodo 
otroci jedli. Šolski kuharji ne morejo delati čudežev, 
če otroci ne razvijejo pravih prehranjevalnih 
navad doma. In otroci se učijo s 
posnemanjem staršev.

Ali smo starši dober vzor? Ali jemo 
polnovreden zajtrk? Ali pripravljamo 
zdrave večerje, da se družina zbere in 
uživa v hrani in dobri družbi? Ali smo 
očistili domače kuhinje rafiniranih olj, 
trans maščob, enostavnih ogljikovih 
hidratov, predelanih živil nasploh? Ali 
nakupujemo skupaj z otroki, jih vodimo tudi 
na lokalne tržnice ali na kmetije, nabiramo z 
njimi divja zelišča, vrtnarimo, pripravljamo  
obroke skupaj? 

Kakšna pa je kakovost jedi, ki jih jedo 
otroci v šolah? 

Tudi sam sem oče dveh osnovnošolk in zanju in za vse otroke 
želim, da se vračajo iz šole zadovoljni tudi zato, ker je na 
njihovo razpoloženje vplivala zdrava prehrana. Šolski kuharji, 
vodje prehrane in ravnatelji se trudijo. Namenjajo dodatna 
sredstva za zdrava živila in sodobne tehnične pripomočke, 
se izobražujejo, se povezujejo, vzpostavljajo šolske vrtove, 
kupujejo lokalno, ne ponujajo sladkih pijač, individualno 
obravnavajo otroke, jedo skupaj z otroki, vključujejo otroke 
v delovni proces, dopuščajo otrokom, da jed do konca 
sestavijo ali nadgradijo sami, vabijo dobavitelje, znane 
kuharje, pripravljajo Prešernove, Vodnikove jedi, oživljajo 
recepte babic učencev, pripravljajo jedi iz otroških slikanic, 
prirejajo kuharske delavnice, tekmujejo, razmišljajo o jedeh v 
družbenem kontekstu in z njimi govorijo zgodbe  ...

Bodimo vzor otrokom

Kuharski mojster Uroš Štefelin

Navajanje otrok na zdravo prehranjevanje ne more biti prepuščeno le šolam. 
Temelje je treba zgraditi v domačem okolju.

Foto: Dragan Arrigler/ 
Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami 

Šole se res trudijo. 
Ampak, ne pozabimo, 

vse se začne doma! 
Pokažimo svojim 

otrokom pravo pot 
v zdravo in polno 

življenje.



1.  Načrtujmo jedilnik z rednimi obroki, ki so smiselno 
razporejeni v enakomernih časovnih intervalih na 
2,5 do 3 ure.

•   Jejmo na 2,5 do 3 ure. Dnevno zagotovimo tri glavne obroke ter 
eno do dve premostitveni malici.

•  Ne izpuščajmo zajtrka! Zajtrk je namenjen polnjenju zalog, ki smo 
jih porabili preko noči. 

•  Reden zajtrk uravnava apetit preko dneva. Če zajtrkujemo v 
nadaljevanju dneva ne bomo pojedli preveč.

2.  Poskrbimo za reden in zadosten vnos tekočine.
•   6 do 8 kozarcev naravne pitne vode, mineralne vode ali 

nesladkanega čaja.
•  Popolnoma omejimo enostavne ogljikove hidrate v tekoči obliki 

(sadne sokove, sirupe, sladkane čaje,...).

3.  V obroke redno vključujemo škrobna živila bogata s 
prehransko vlaknino.

•  Polnovredna žita  in kaše: ajdova, prosena, ješprenova kaša; 
polnozrnat, ržen, ajdov, ovsen kruh; polnozrnate testenine in 
neoluščen riž, basmati riž, občasno krompir v kosih, oblicah ali 
pečen v pečici.

4.  V obroke redno vključimo kvalitetna beljakovinska 
živila. 

•  En do dvakrat tedensko naj bodo na jedilniku kvalitetne morske 
ribe (sardela, sardon, skuša, losos, občasno tudi sladkovodna 
postrv). 

•  Redno vključujemo v jedilnik puste vrste mesa: teletina, govedina, 
svinjina, perutnina. 

•  Dober vir beljakovin so mlečni izdelki kot so domača skuta, sir, 
jogurt. 

•  Ne pozabimo na stročnice: grah, fižol, stročji fižol, leča, čičerika,...

5.  Zelenjavo uživajmo redno brez omejitev, čim bolj 
pogosto, lahko v neomejeni količini.

6.  S sadjem previdno - dve porciji sadja (dva sadeža) 
dnevno sta popolnoma dovolj. 

•  Sadje je polno sicer naravnih sladkorjev, ki pa lahko vplivajo na vašo 
telesno težo. 

•  Sadje nikoli ni zamenjava za zelenjavo.

7.  Ekrat do dvakrat tedensko si privoščimo domačo 
sladico. 

•  Pri doma pripravljeni sladici lahko vplivamo na količino dodanega 
sladkorja in maščob. 

•  Temna čokolada in  sladoled, sta dobri sladici, ko za pripravo 
domače sladice ni časa.

•  Omejite vnos nasičenih in trans maščob.
•  Ocvrta živila in  industrijsko pripravljene slaščice so glavni vir 

kancerogenih trans maščob. 
•  Izogibajmo se francoskim rogljičkom, krofom, napolitankam in 

piškotom s polnili, pa hamburgerjem in ocvrtemu krompirčku, 
ribjim palčkam in njim podobnim živilom.

9.  Poskrbimo za primerno velikost obrokov.

10.  Poskrbimo za redno gibanje vsaj 30 minut na dan 
brez prekinitve.

načrtovanje 
uravnoteženega jedilnika
Pri načrtovanju obrokov dajemo prednost mediteranskemu načinu prehranjevanja. Glavni poudarek 
mediteranske prehrane, ki ga pogostokrat preslišimo, je na svežih minimalno industrijsko predelanih 
živilih, upoštevaje lokalnost, sezonskost in kratko transportno verigo.

Pestra prehrana naj vsebuje raznovrstna živila iz vseh devetih skupin živil – le tako zagotovimo lahko 
organizmu zadosten vnos  ogljikovih hidratov, beljakovin, maščob, vitaminov, mineralov, prehranskih 
vlaknin, tekočine.  

PESTRA - REDNA – ZMERNA – LOKALNA – SEZONSKA

Priporočila za pripravo uravnoteženega jedilnika:

Andreja Širca Čampa, univ.dipl.inž. 
živ. teh, klinični dietetik



Za dve osebi potrebujemo:

reCePt za vsakogar

V skledo ubijemo jajca .... 

Začinimo po okusu (sol, poper).

....in jih z metlico razžvrkljamo.

V ponvi segrejemo olje, ko se 
segreje vanjo vlijemo jajce s skuto.

Dodamo skuto in premešamo.

Dober tek!

Zmesi lahko dodamo tudi sezonsko zelenjavo (npr. na majhne koščke narezano papriko, drobnjak).

Recept je prispeval kuharski 
 mojster Uroš Štefelin.

Kuhal je Jošt.

Vmešana jajca malo drugače

1

4

2

5

3

6

3 jajca 40 g skute sol in poper  žlico olja



izjave Ponudnikov
Na šolskih jedilnikih je vedno več lokalno pridelane hrane. Lokalni ponudniki  se zavedajo pomembnosti 
kakovostne hrane za naše zdravje in počutje,  še zlasti v času rasti in razvoja. Pri pridelavi hrane sledijo 
načelom sonaravne pridelave, to je do narave prijaznih postopkih pridelave, z  čim manjšo uporabo 
umetnih gnojil, pesticidov in raznih aditivov.

Od zrna do kruha je dolga pot in le z 
ljubeznijo narejen in spečen kruh v krušni 

peči je dober kruh.

Tako v šoli, kot tudi doma večkrat 
jejmo hrano, ki je iz lokalnih surovin in 

pripravljena v lokalnem okolju. Le taka 
hrana ima manj dodatkov, ki se jim lahko 

izognemo v korist našemu zdravju. 

V marmeladi, pridelani iz domačega in 
svežega sezonskega sadja, je shranjenih 

veliko vitaminov, ki jih možgančki 
potrebujejo za vsakodnevno opravljanje 

šolskih in ostalih obveznosti.

Lokalne kmetije večino doma pridelane 
hrane predelamo  in ponudimo v 

domačem okolju. Zato lahko trdimo, da so 
naša zelenjava, marmelade in čaji »narava 

na krožniku«. Naj teknejo tudi vam.

Iz svežega domačega mleka lokalnih 
kmetij nastajajo okusni, kvalitetni in zdravi 

mlečni izdelki. 

Uživanje lokalne hrane, je pomembno za 
zdravje ljudi, dobro počutje in  

tudi obstoj kmetij.

Jesti ekološko zelenjavo ni samo zdravo, 
ampak je tudi užitek in zabava, 

 hkrati pa vas napolni s pozitivno  
energijo za lepši dan.

Poleti na žaru ali tabornem ognju, jeseni za 
start v šolske klopi,  pozimi za praznične 

dni brez domačih mesnih izdelkov ne gre.

Ko na slovenski zemlji žitna zrna dozorijo, 
jih naše skrbne roke v moko in pekovske 

izdelke spremenijo.

Odkrivanje  bogastva našega okolja tudi 
s preprosto hrano, kot je ričet, katerega 

glavna sestavina je ješprenj, spoznavamo 
pristne in preproste okuse.  Pri čajni 

mešanici, pripravljeni iz rastlin  okoliša, 
lahko vedno pripravimo edinstven in 

okusen napitek. 

Ekološka kmetija Pr’ Martinšk, Mojca Benedičič, 
Martinj Vrh, Železniki

Kmetija Lužar, Majda Hladnik, 
Kladje, Gorenja vas

Vrtnarstvo Grah, Nina Horvat, 
Praprotno, Selca

Kmetija Martinuc, Franc in Milena Miklavčič, 
Dolenja Ravan, Poljane

Kmetija Pr’ Anžk, Jaka Ferlan,  
Poljanska cesta, Gorenja vas

Kmetija Pr´ Jurk, Marija Darja Lotrič, 
Kališe, Železniki

Kmetija Pr’ Frjanovc, Martina Obed, 
Stara Oselica, Gorenja vas

Kmetijstvo Matiček, Jože Goličič, 
Reteče, Škofja Loka

Karlovski mlin, Marija in Jernej Lampreht, 
Žirovski vrh Sv. Antona, Gorenja vas

Kmetija Punčar, Janja Bernik,  
Virmaše, Škofja Loka



1.  PREGOVOR:  ENO J _ _ _ _ _ _ NA DAN 
ODŽENE ZDRAVNIKA STRAN.

2.  KJE STA TOPNA VITAMINA B IN C?

3.  KAJ NABIRAJO ČEBELE, DA LAHKO 
NAREDIJO MED?

4.  KAKŠNA JE BARVA ZABOJNIKOV ZA 
BIOLOŠKE ODPADKE? 

5.  KATERO JE DRUGO IME ZA VRTNINE?

6.  V KATEREM MESECU POTEKA 
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK?

7.  KAJ ZAŠČITIMO S PRAVILNO PREHRANO?

8.  KATERA JE GLAVNA SESTAVINA RIČETA? 

9.  RAZGRADLJIVI ODPADKI IZ KUHINJE SO 
 _ _ _ _ _ _ _ _ (9A) ALI _ _ _ _ _ _ _ _ (9B).

10.  KATERA JE NAJBOLJ ZNANA SLOVENSKA 
ČEBELA?

11.  KATERIM ŽIVILOM SE MORAMO POSKUŠATI 
ČIM BOLJ IZOGNITI?

12.  HRANO POTREBUJEMO ZA RAST, 
 _ _ _ _ _ (12 A) , _ _ _  (12 B)  IN ENERGIJO.

13.   PREGOVOR: ZAJTRKUJ KOT _ _ _ _ _, KOSI 
KOT MEŠČAN, VEČERJAJ KOT BERAČ.

14.  KATERO ŽIVILO ZA SLOVENSKI 
TRADICIONALNI ZAJTRK JE NAREJENO IZ 
MLEKA?

15.  ČESA VSEBUJE VEČ HRANA, KI JE 
PRIDELANA V LOKALNEM OKOLJU?

16.  KATERO JE VSESTRANSKO UPORABNO 
BELJAKOVINSKO ŽIVILO ŽIVALSKEGA 
IZVORA? 

17.  NAJMANJ KOLIKO LITROV TEKOČINE NAJ BI 
POPILI NA DAN?

križanka
1 J

2 V
3 N
4 R
5 Z

6 N
7 Z

8 J
9a O

9b B
10 K

11 S
12a R

12b M
13 K

14 M
15 H

16 J
17 D

ReŠiTeV KRižANKe:



Publikacija je nastala v sklopu operacije »Povečanje lokalne 
prehranske samooskrbe, Vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig za 
bolj zdravo prehranjevanje otrok (Lokalna hrana v šole)«, v okviru 
1. javnega poziva LAS loškega pogorja za izbor operacij iz naslova 
podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, za izvajanje Strategije 
lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 
2014-2020.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija iz Programa razvoja 
podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja 
RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

Projektni partnerji:  Razvojna agencija Sora d.o.o., KGZS Zavod Kranj, 
podjetje P-ino d.o.o.

Izdala in založila: Razvojna agencija Sora d.o.o.

Zbrala in  uredila:  Jerneja Klemenčič Lotrič, Razvojna agencija Sora

Jezikovni pregled: 

Slikovno gradivo:  arhiv Razvojne agencije Sora,  Fotografija

Fotografija naslovnice:

Fotografija zadnje strani:

Oblikovanje in tisk:  Simon Pavlič, Standart d.o.o., Škofja Loka

Naklada:   4.500 izvodov

Škofja Loka, september 2018

Za vsebino publikacije je odgovorna Razvojna agencija Sora d.o.o.

moj uravnoteženi tedenski jedilnik
Uravnotežen jedilnik sestavljajo raznovrstne jedi, s katerimi se zagotovijo potrebne 
količine hranilnih snovi in energije, ki jih posameznik potrebuje za rast in razvoj.  

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Sobota

Nedelja

 ZAJTRK mAlicA KOSilO mAlicA VeČeRJA


