Zagotovimo si hrano za jutri
Slovenija z domačo pridelavo ne pokriva
svojih potreb po kmetijsko živilskih proizvodih.
Zato je eden od strateških ciljev razvoja, da
si zagotovimo hrano za jutri. To pomeni, da
zagotovimo prehransko varnost s stabilno
pridelavo varne, kakovostne in potrošniku
dostopne hrane. S stališča trajnosti pa je
smiselno vzpodbujati integriran in ekološki
način pridelave oz. reje ter uvajanje teh živil v
vsakdan.
S tem, ko spodbujamo samooskrbo s hrano
v državi, povečujemo kakovost življenja vseh
vključenih v proces, od pridelave do potrošnje
hrane.
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DAN SLOVENSKE HRANE in
TRADICIONALNI SLOVENSKI
ZAJTRK
Vlada RS je vsak tretji petek v novembru
razglasila za DAN SLOVENSKE HRANE.
Letos je to 15. november. Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje s partnerji ta dan
obeležuje z vseslovenskim projektom
»Tradicionalni slovenski zajtrk«. Na ta dan
imajo v slovenskih osnovnih šolah in vrtcih
otroci tradicionalni slovenski zajtrk, sestavljen
iz živil iz naravnega okolja in živil domačih
proizvajalcev. Poleg tega v okviru učnih vsebin
učitelji ta dan v šolah in vrtcih posvečajo
pozornost lokalno pridelani hrani.

DAN
SLOVENSKE
HRANE
VSAK TRETJI PETEK
V NOVEMBRU

15. november 2013

Naj bo ta dan vaša izbira samo
lokalno pridelana hrana!

Izberite hrano,
ki nima za sabo
na stotine kilometrov
Več o tem na spletni strani:
www.tradicionalni-zajtrk.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Spoštovani,

se tudi vi sprašujete, ali naši
otroci po šolah in vrtcih jedo varno in kakovostno
hrano? Je domača ali uvožena? Imate občutek, da
hrana, ki je prepotovala na stotine kilometrov, ne
more biti tako sveža, kot hrana iz lokalnega okolja?
S kakšnimi kemičnimi sredstvi je potrebno živilo
»obogatiti«, da se zagotovi njegovo obstojnost za
čas dolge transportne poti in skladiščenja?

Kaj lahko storimo sami?
Večina živil, ki je danes na voljo potrošnikom, je
dosegljivih v naši bližini.
-

In naše okolje? Si predstavljate (ne)urejenost
podeželja, če izgubimo slovenskega kmeta? Koliko
toplogrednih plinov se ustvarja tudi s transportom
živil iz tujine in kako se s tem onesnažuje zrak, ki ga
dihamo? Koliko dodatne embalaže, ki obremenjuje
naše okolje, nastaja zaradi transportiranja in
skladiščenja? In nenazadnje, koliko domačih
delovnih mest bi lahko ohranili, če bi posegali po
proizvodih lokalnih proizvajalcev?
Če ste med tistimi, ki si zastavljate ta in podobna
vprašanja, potem vam zagotovo ni vseeno za našo
skupno prihodnost. Pri iskanju odgovorov in rešitev
pa lahko sami veliko storite že danes.

Ne bi nam smelo
biti vseeno,
kako in s čim se
prehranjujemo.
Izberimo hrano, ki
nima za sabo na
stotine kilometrov!

Zavestno se odločimo za nakup hrane iz
lokalnih kmetij in živilskih podjetij. Večina
trgovskih verig se temu prilagaja in ponuja
vedno več lokalno pridelanih živil oz. sezonskih
pridelkov.

Zakaj uživati lokalno hrano?

-

-

-

Pestra ponudba lokalnih pridelovalcev je še
vedno na lokalnih tržnicah, sezonsko hrano in
ostale dobrote s kmetij pa je mogoče naročiti
tudi v zabojčkih z dostavo na dom.

Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko
dostopnejša, sadje in zelenjava imata več
vitaminov in posledično višjo hranilno
vrednost. Zaradi bližine proizvodnje se
lahko uporablja manj aditivov, kot so
konzervansi, barvila ipd., taka živila pa so tudi
prepoznavna po bogatem in tradicionalnem
okusu.

-

Lahko si izberemo kmetijo, s katero se povežemo ter se dogovorimo za dolgoročno preskrbo
z lokalnimi živili (partnersko kmetovanje).

Podpiramo domačo proizvodnjo in
ohranjamo domača delovna mesta.

-

Ohranjamo poseljenost, obdelanost in
urejenost slovenskega podeželja.

-

Zaradi krajših transportnih poti in manjše
uporabe embalaže varujemo okolje.

-

Zagotavljamo samooskrbo s hrano v državi.

Naše počutje in zdravje je vredno pozornosti tudi
pri izbiri varnih in kakovostnih živil. Naši jedilniki
naj bodo v čim večji meri sestavljeni iz sezonskih
živil, ki so dosegljivi v lokalnem okolju. Veliko informacij o lokalni oskrbi lahko najdete tudi na spletni
strani: www.tradicionalni-zajtrk.si

