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Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021 

Sloveniji se je v zadnjih letih uspelo prebiti na zavidljivo mesto na svetovnem kulinaričnem zemljevidu in se umešča med najbolj zaželene 
gastronomske destinacije. S projektom Slovenija - Evropska gastronomska regija 2021 krepimo nacionalno promocijo gastronomije. Projekt s 
svojimi učinki prispeva k trajnostnemu razvoju gastronomije, lokalni samooskrbi, povezovanju podeželskih in urbanih območij, povečevanje 
kakovosti življenja, poudarja pomen prehrane za zdravje ter zagotavlja podporo malim in srednjim podjetjem.  

Zeleno shemo slovenskega turizma smo v letu 2021 nadgradili z znakom Slovenia Green Cuisine. Tako smo naredili korak naprej na poti do 
kakovostne trajnostne gastronomije. Slovenske jedi so narejene iz lokalnih sestavin, od pridelkov pridelanih na poljih in vrtovih, do medu 
domačih čebel in vin iz butičnih vinogradov. Gastronomija predstavlja pomemben del slovenske kulture. Še naprej pa si bomo prizadevali za 
zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo, za manj odpadkov in manj zavržene hrane. 

24 gastronomskih regij: 
1. Ljubljana in njena okolica 2. Dolenjska, Kočevska, 3. Notranjska 4.Bela krajina 5. Kozjansko 6. Haloze, svet pod Donačko goro in Bočem, 
Ptujsko polje 7. Posavje in Bizeljsko 8. Prlekija 9. Prekmurje 10. Slovenske gorice 11. Maribor, Pohorje, Dravska dolina, Kozjak 12. Celje, Spodnja 
Savinjska in Šaleška dolina, Laško 13. Koroška 14. Zgornja Savinjska dolina 15. Zasavje 16. Gorenjska 17. Rovtarsko, Idrijsko, Cerkljansko 18. 
Dolina Soče 19. Goriška brda 20. Goriška 21. Vipavska dolina 22. Kras 23. Slovenska Istra 24. Brkini, Kraški rob 

    

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma
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Z novim letom vam bomo kot novost na jedilnik vključiti in predstaviti nekatere značilne jedi posameznih gastronomskih regij Slovenije. 

Nekatere jedi bomo zaradi prehranskih smernic, ki jih smo jih dolžni spoštovati v šolski prehrani prilagodili. 

Upam, da vam bo kulinarično potovanje in spoznavanje naše bogate dediščine všeč in se bomo vsi skupaj spet kaj novega naučili. 
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1. TEDEN:3.1.-6.1.2023 

 PONEDELJEK 
2. 1.2023 

TOREK 
3. 1.2023 

VIPAVSKA DOLINA 
BREZMESNI DAN 

SREDA 
4. 1.2023 

ČETRTEK 
5. 1.2023 

PETEK 
6. 1.2023 

 

ZAJTRK  Ovsena bombetka, bio 
maslo*,marmelada, bela 
kava. 

Mlečna štručka, pravi 
kakav z manj 
sladkorja. 

Mešani kosmiči, mleko. Temni kruh, piščančja 
prsa v ovitku, sveža 
paprika, sadni čaj. 
 

MALICA PRAZNIK Mešani kolač, ribji 
namaz, otroški čaj. 
 
 

Mlečni riž na 
domačem mleku. 
 

Ovseni kruh, domača 
pašteta, sveža paprika, 
planinski čaj. 
 

Kmečki kolač, 
mozzarella, bela kava 
z domačim mlekom. 
 

KOSILO  Jota* brez mesna, 
domače skutine rezine. 

 

Mlinci, ajdova 
kaša*,pečene 
piščančje krače, 
zelena solata s 
koruzo. 

Rižota s telečjim mesom 
in zelenjavo, zelena 
solata, kaki vanilija. 

Krompirjevi svaljki s 
skuto, bolonjska 
omaka, zelje v solati. 

GASTORNOMIJA SREDOZEMSKE SLOVENIJE- VIPAVSKA DOLINA:Jóta je kraška in furlanska narodna samostojna jed oziroma enolončnica. Danes je v 
Furlaniji skoraj več ne poznajo, medtem ko se je udomačila na Goriškem in povsod po Primorski; splošno je znana kot tipična tržaška posebnost. 

Samo ime izhaja iz furlanske besede jote, ki izhaja iz galske besede za juho - iutta. 

Osnovne sestavine so fižol, krompir, kislo zelje, suho svinjsko meso in začimbe (česen, lovorjev list, sol in poper). Furlanska različica namesto kislega zelja 
uporablja kislo repo (brovado) in namesto prekajenega mesa kožarico (muzèt ali kotekìn, tudi krodigìn). Po prvi svetovni vojni se je posebno na Tržaškem 
udomačila brezmesna jota, verjetno zaradi pomanjkanja mesa v vojnem času; to enolončnico je treba zabeliti s sekanico slanine in česna ali vsaj 
s prežganjem. V zadnjih desetletjih je prišel v navado dodatek celih semen kumine, najbrž po vzoru tirolske kuhinje. 

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, kjer je ŠSZ=iz EU 
šolska shema. Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno 
predložili potrdilo od specialista pediatra. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/   

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kras_(podro%C4%8Dje)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Furlanija_-_Julijska_krajina#Furlanija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Enolon%C4%8Dnica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gori%C5%A1ka_pokrajina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Primorska
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEa%C5%A1ka_pokrajina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Furlan%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Beseda
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gal%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Juha
https://sl.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%BEol
https://sl.wikipedia.org/wiki/Krompir
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kislo_zelje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Svinina&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Meso
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesen
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lovorjev_list&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sol
https://sl.wikipedia.org/wiki/Poper
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kisla_repa&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%BEarica&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prva_svetovna_vojna
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekanica&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slanina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%BEganje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Desetletje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kumina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tirolska
https://www.google.si/
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2. TEDEN:9. 1. – 13. 1. 2023 

 PONEDELJEK 
9. 1. 2023 

TOREK 
10. 1. 2023 

SREDA 
11. 1. 2023 
PREKMURJE 

ČETRTEK 
12. 1. 2023 

PETEK 
13. 1. 2023 

BREZMESNI DAN 

ZAJTRK Čokolino fit  z manj 
sladkorja, mleko.  

Štručka z zeliščnim 
maslom, bela kava. 

Kruh s semeni, skutin 
namaz, otroški čaj. 

Turist kruh, 
poltrajna klobasa, 
kisla kumarica, sadni 
čaj. 

Pirin kruh, pečena 
jajčka, planinski čaj. 

MALICA Kmečki kolač s semeni, 
pašteta, rdeča paprika, 
otroški čaj. 
 

Bio pirini* zdrob na 
domačem mleku. 
 
 
 

Ovseni kruh, puranja 
šunkarica, sveža 
paprika, planinski čaj. 

Sirova štručka, bio* 
sadni kefir. 

Mešani kolač, bio 
maslo*, domača 
marmelada, domače 
mleko. 
 

KOSILO Segedin* golaž, 
polenta*,čokoladni 
puding. 

Cvetačna kremna juha, 
špageti s porom, 
papriko, pelati in 
piščančjim mesom, 
riban poltrdi sir, 
mešana zelena solata. 

Bograč, praženec, 
domač kompot. 

 
 

Korenčkova juha z 
rezanci, dušen 3 
barvni riž, piščančji 
zrezek po dunajsko, 
zelena solata. 

Cvetačna juha, file 
postrvi po tržaško, 
krompirjeva solata. 

 

GASTRONOMIJA PANONSKE SLOVENIJE- PREKMURJE: Prekmurje je bilo do leta 1919 pod Madžarsko upravo, zato se je v gastronomski podobi te 
pokrajine ohranila vrsta potez, ki imajo svoj izvor v sosednji kulturi. Tak je tudi prekmurski bograč. Danes je bograč primerno gosta enolončnica iz treh 
vrst mesa, začimb, vina, lahko tudi gob (v sezoni) in krompirja, ki jo postrežejo v kotličkih. 

 
VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, kjer je ŠSZ=iz EU 
šolska shema. Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno 
predložili potrdilo od specialista pediatra.Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/   
 
 

https://www.google.si/
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3.TEDEN:16.1.-20.1.2023 

 PONEDELJEK 
16. 1. 2023 

TOREK 
17. 1. 2023 

SREDA 
18. 1. 2023 

GORIŠKA BRDA 

ČETRTEK 
19. 1. 2023 

PETEK 
20. 1. 2023 

BREZMESNI DAN 

ZAJTRK Pirin kruh, ribji namaz, 
otroški čaj. 

Bio  zdrob*na mleku. 
 

Koruzni kruh, mesni 
namaz, planinski čaj. 
 

Banana štručka, pravi 
kakav z manj 
sladkorja. 

Ajdov kruh, mocarela, 
sveža paprika, sadni 
čaj. 

MALICA Mešani kosmiči, 
domače mleko. 
 

Ovseni kruh, namaz 
dedka Jaka, kisla 
kumarica, sadni čaj. 

Kmečki kolač, bio 
maslo*, domač med, 
domače mleko 

Graham žemlja, 
piščančja prsa v 
ovitku, kisla paprika, 
planinski čaj. 

Koruzni kruh, kisla 
smetana, bela kava z 
domačim mlekom.  
 

KOSILO Minjon juha, 
makaronovo meso z 
zelenjavo in telečjim 
mesom, riban poltrdi 
sir, mešana zelena 
solata. 

Mesne kroglice v 
paradižnikovi omaki, 
pire krompir, sadna 
solata s stepeno 
smetano. 
 

Pečenica, dušena 
kisla repa*, 
polenta*,kaki 
vanilija. 

 
 
 

Ješprenova* 
enolončnica- brez 
mesna, domač 
čokoladni biskvit s 
kislo smetano. 

Cvetačna kremna juha, 
file  novozelandskega 
repaka po tržaško, 
krompirjeva solata s 
porom. 

 

GASTRONOMIJA SREDOZEMSKE SLOVENIJE- BRDA:Polenta.Ne samo v Brdih ,tudi v drugih gastronomskih regijah mediteranskega 

dela Slovenije je polenta še vedno ena temeljnih jedi, ki se je k nam razširila iz sosednje Furlanije. Bila je najbolj vsakdanja jed, ki so jo 

pripravljali za glavno jed ali prilogo. Polenta je jed, ki jo pripravimo s kuhanjem koruznega zdroba, navadno v slani vodi. V Istri so polento 
največkrat pripravljali na odprtem kurišču, v visečem kotličku. 

 
VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, kjer je ŠSZ=iz EU 
šolska shema. Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno 
predložili potrdilo od specialista pediatra. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/   

https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kuhanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Koruza
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sol
https://sl.wikipedia.org/wiki/Voda
https://sl.wikipedia.org/wiki/Istra
https://www.google.si/
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4.TEDEN:23.1-27.1.2023 

 PONEDELJEK 
23. 1. 2023 

TOREK 
24. 1. 2023 

SREDA 
25. 1. 2023 

BREZMESNI DAN 

ČETRTEK 
26. 1. 2023 
GORENJSKA 

 

PETEK 
27. 1. 2023 

 

ZAJTRK Prosena kaša* na 
mleku. 

Turist kruh, bio maslo*, 
domača marmelada, 
domače mleko. 

Makovka, pravi 
kakav z manj 
sladkorja. 

Koruzni kruh, poltrdi 
sir, planinski čaj. 
 

Pirin kruh, piščančja 
klobasa, kisla 
paprika, otroški čaj 
 

MALICA Ovseni kruh, domač 
ribji namaz, planinski 
čaj. 

Bio  koruzni* zdrob na 
domačem mleku 
 
 

Ovseni kruh, domač 
skutni namaz, bela 
kava z domačim 
mlekom. 

Kmečki kolač, suha 
salama, kisla kumarica, 
otroški čaj. 

Kraljeva fit štručka, 
Ego sadni jogurt. 
 

KOSILO Pire krompir, sesekljan 
zrezek, dušeno kislo 
zelje*, jabolčni krhlji. 
 

Kostna juha zlatimi 
kroglicami, testenine 
svedri, piščančje meso, 
s porom in  papriko, 
zelena solata. 

Fižolova* 
enolončnica s koruzo 
- brezmesna, 
jabolčna pita. 
 
 

Korenčkova juha z 
ribano kašo, pražen 
krompir, ajdova kaša*,  
naravno pečen puranji 
zrezek, zeljna solata. 

 

Goveji golaž kruhov 
cmok, zelena solata, 
kivi. 
 

GASTRONOMIJA ALPSKE SLOVENIJE- GORENJSKA:Ajdova kaša (z gobami). Ajdova kaša je izjemno hranilna. Priprava ni zapletena. Skuha se jo enako kot 
riž, čas kuhanja pa je odvisen od vrste ajdove kaše. Zelena se na primer kuha precej dlje. Praviloma vzamemo ajdo in osoljeno tekočino v razmerju 1: 2 ter 
kuhamo, dokler ajda ne popije tekočine. Lahko jo kuhamo tudi do mehkega v večji količini osoljene vode in jo nato odcedimo. Kuhano ajdovo kašo lahko kot 
vir kompleksnih ogljikovih hidratov in beljakovin dodajmo v solate ali jo uporabimo enako kot riž: v rižotah ali kot prilogo. Pripravimo jo lahko tudi z gobami. 

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, kjer je ŠSZ=iz EU šolska shema. 
Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od 
specialista pediatra. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/   

https://www.google.si/
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ZIMSKE POČITNICE :30.1. – 3.2.2023 
 

Juhuhu zimske počitnice so že tu ...Čakajo nas prosti dnevi. Vsak dan naj bo napolnjen 
s smehom, sproščenostjo, branjem dobrih knjig in novimi izzivi. Upajmo, da nam sneg 
prinese tudi nekaj zimskih radosti.  

  
 
 
 
 


