
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk – 

NAŠ SUPER ZAJTRK 

  

 

 

 

 

 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk se je prvič udejanjil 18. 

novembra 2011. Več kot 245.000 otrok je zajtrkovalo 

živila domačega izvora: kruh, maslo, med, mleko in 

jabolka. V vrtce in osnovne šole je bilo dostavljenih več 

kot 19.000 kg kruha, 2.600 kg masla, 53.600 litrov mleka, 

3.220 kg medu in 32.000 kg jabolk.  

V projekt so se z donacijo živil vključila živilsko 

predelovalna podjetja, kmetijska podjetja in zadruge, 

fakultete, šolski centri in kmetijski inštitut, kmetje ter 

čebelarska društva.  

Pobudnik projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je 

Čebelarska zveza Slovenije. Čebelarska zveza Slovenije, 

ki je pet let zapored organizirala vsem dobro poznano 

dobrodelno izobraževalno akcijo »En dan za zajtrk med 

slovenskih čebelarjev v slovenskih vrtcih«, ki je tako v vrtcih, kot tudi šolah izredno pozitivno 

sprejeta. Akcija je bila namenjena predvsem izobraževanju in osveščanju otrok o pomenu čebel 

in čebeljih pridelkov. 

Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati šolajočo mladino in vzporedno v 

določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu 

in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in 

čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem 

ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z 

embalažo. Pomembno je tudi splošno osveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, 

vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti. 

Kot vsako leto, tudi v Vrtcu Ptuj obeležimo ta dan z »medenim zajtrkom«, kateremu sledijo 

ustvarjalne delavnice, spoznavanje čebel ter ples, petje in zgodbe na to tematiko. Prejšnja leta 

smo bili vsi nadvse veseli obiska čebelarjev, ki so predstavili opremo in delo čebelarja ter 



vzbudili radovednost ter sočutje do teh majcenih, a tako zelo marljivih in pomembnih bitij – 

čebel. Prav tako smo na medeni zajtrk povabili županjo MO Ptuj, dobavitelje lokalno pridelane 

hrane in čebelarje ter se  jim s kulturnim programom otrok zahvalili za sodelovanje in podporo. 

Letos je ta dogodek zaradi slabe epidemiološke slike žal odpadel. 

Otroci pesem Čebelice prepevajo vso leto, »medeni« zajtrk pa je v Vrtcu Ptuj tako zelo 

pomemben, da je na jedilniku 2-3 krat mesečno. Vrli kuharji Vrtca Ptuj otrokom pripravljajo 

»medene napitke« in »medeni namaz«, čaj za otroke pa je sladkan izključno z medom. 

O čebelah in slovenskem super zajtrku: https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-

zajtrk/aktualno/tzs-izobrazevalni-video/ 

Čebelice-Čuki: https://www.youtube.com/watch?v=FehJxparRQ4 

Čebelice-Lojze Slak: https://www.youtube.com/watch?v=OlZEtORgR-g 
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SLOVENSKA SUPER HRANA  
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SAMI MAŽEMO MASLO IN MED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JABOLKA SO SLASTNA  



USTVARJALNE DELAVNICE 

  



 


