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DAN SLOVENSKE HRANE 
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PO JUTRU SE DAN POZNA! Tako pravi slovenski 

pregovor, ki zagotovo velja 3. petek v 

novembru, ko z učenci zajtrkujemo tradicionalni 

slovenski zajtrk lokalnih pridelovalcev ter s tem 

sočasno obeležimo Dan slovenske hrane. 

Če povemo bolj po naše smo jeli fse domoče – lokalno se to provi;  

• mleko in maslo je s kmetije Roškar s Kokolajnščaka, 

• domoči kruh z drožicami so nan  po spekli v  Štrkovi pekarni v sosednji vasi, v Bobincih, še topel je bija, 

• ne gre pa seveda brez naše dobre pomurske pekarne Mlinopek, 

• jaboke so zrasle v ekoloških sadovjokih Trstejokovih v Stročji vesi,  

• med so pridelale prleške čebelice, ki se pišejo Borko, 

• kar nekajkrot smo že jeli zlo dobre jaboke iz sadjarstva Keuschler, ki jih dobimo tudi pri ŠOLSKI SHEMI.  

Da se pomena zajtrka in uživanja lokalno pridelanih živil naši učenci še kako zavedajo, že več 

let dokazujejo s svojimi izdelki, ki jih pripravljajo 3. teden v novembru. Ves teden se 

povdarja na pomenu zajtrka, lokalne in zdrave hrane. Veliko so risali, pisali, delali plakate… 

Tudi mlečne jedi so pripravili naši učenci. Proseno kašo, gibanico, domače maslo in pinjenec. 

Najlepše pa je bilo seveda v petek, 18. novembra, ki se je začel z zajtrkom nadaljeval pa z 

različnimi dejavnostmi v okviru dneva dejavnosti ali pri posameznih urah. 

Mlajše učence je obiskal čebelar Janez Vencelj in jim predstavil pomen čebel za pridelavo 

hrane ter nekaj temeljnih osnov o samih čebelah. Nekaj utrinkov iz delavnice bo v naši 

galeriji. 

Na šolskem  hodniku je nastala mizica pogrni se kjer smo imeli na ogled živila od vseh naši 

lokalnih dobaviteljev za TSZ.  Na ogled je bila razstava različnih sort EKO jabolk  sadjarstva 



BIO DAR – Trstenjak in jabolk sadjarstva Keuschler iz Veržeja. Spoznali smo lahko 13 

različnih sort. 

 

 

 



 

 


