TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (november 2021)
s črnim kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolki - vse domačega izvora.
Pobudnik projekta "Tradicionalni slovenski zajtrk" je Čebelarska zveza Slovenije. Čebelarska
zveza Slovenije že vrsto let zapored organizira dobro poznano dobrodelno izobraževalno
akcijo »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v slovenskih vrtcih in šolah«, ki je tako v
vrtcih, kot tudi šolah izredno pozitivno sprejeta. Akcija je namenjena predvsem
izobraževanju in osveščanju otrok o pomenu čebel in čebeljih pridelkov.
Akcijo so želeli narediti za vse-slovensko in vanjo vključiti tudi ostale pridelovalce slovenske
hrane. Tako so pobudo najprej predstavili ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Dejanu Židanu, ki je predlog podprl. K sodelovanju so povabili tudi Ministrstvo za
šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravje, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Gospodarsko
zbornico Slovenije - Zbornico živilskih in kmetijskih podjetij in Gospodarsko interesno
združenje mlekarstva.
Pobudo so tako sprejela tri ministrstva – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravje – in organizacije kmetov, čebelarjev in
živilske industrije – Čebelarska zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij – ob strokovni
podpori in sodelovanju Gospodarskega interesnega združenja mlekarstva, Inštituta za
varovanje zdravja RS, Kmetijske svetovalne službe Slovenije ter Zavoda RS za šolstvo.
Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati 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 za okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti
in za širše okolje. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina
življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.
Po jutru se dan pozna. Le kdo ne pozna tega pregovora? Otrokom je treba predstaviti, kako
sta v današnjem času pomembna zajtrk in predvsem uživanje doma pridelane hrane, da
bodo spoznali pomen kmeta kot pridelovalca hrane, in čebele, ki je tesno povezana s
kmetijstvom in pridelavo hrane: najpomembnejša naloga čebele je opraševanje, saj s tem
pomembno vpliva na pridelavo hrane za ljudi in živali, na pridobivanje različnih industrijskih
surovin, pa tudi na človekovo zdravje in druge življenjske dejavnike.
Prepričani smo, da bo projekt pustil dolgotrajne sledi – da bo čim več ljudi zajtrkovalo
lokalno pridelano hrano, da se bo v šolah in vrtcih več govorilo o pomenu kmetijstva in
čebelarstva, pomenu pravilne in zdrave prehrane, pomenu živilske industrije, pomenu
gibanja ter pomenu ohranjanja čistega okolja.
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