
 

RECEPT ZA PASTIRSKO PITO  
(SHEPHERD PIE) 

 
 Za 4 osebe: 

Potrebujemo: 500 g mlete govedine, 1 žlica masla, 

1 žlica olivnega olja, 1 čebula, 2 korenčka, 2 stebla 

zelene ali pora, 2 stroka česna, sol, poper, 1 žlica 

paradižnikove paste, 250 ml goveje jušne osnove, 

300 g graha. Za pire: 1000 g krompirja, 60 g masla, 

60 ml smetane za kuhanje, 200 g cheddar sira ali 

parmezana. 

Priprava: Pečico segrejemo na 200 stopinj. 

Zelenjavo narežemo na kocke in jo na olivnem olju 

in maslu prepražimo, začinimo s soljo in poprom. 

Ko se zelenjava zmehča in malo porjavi, dodamo 

paradižnikovo pasto, nato dodamo meso. Ko meso 

porjavi, dodamo jušno osnovo. Kuhamo še 10 

minut, nato dodamo še grah. Mešanico damo v 

ognjevarno posodo. Pire krompir naredimo tako, da 

krompir zmečkamo in dodamo maslo in smetano. 

Ko je vse zmešano, postopoma dodamo parmezan, 

da se raztopi. Krompir damo na mešanico in v 

pečico za okoli 20 minut, da krompir na vrhu dobi 

zlato rjavo barvo. 

                 

IGRICE ZA VSPODBUJANJE 

JEŠČNOSTI: 
 

 MIŠ IZ LUKNJE JE PRITEKLA 

  (M. Voglar) 

 

Miš iz luknje je pritekla, 

svojim miškam žemlje spekla. 

Ti jo dobiš, ker se smejiš. 

   Ti jo dobiš, ker ne kričiš. 

 Ti jo dobiš, ker hitro zaspiš. 

 Ti jo dobiš, ker z  bratcem deliš. 

Ti jo dobiš, ker si najmanjša 

miš. 
 

         

MUHA PRIMARUHA 

(M. Voglar) 

 

Muha primaruha 

črno juho kuha. 

Mmmm, kako lepo diši, 

kdor prikima, jo dobi. 

Zdaj pa hitro spat 

V temni mušji grad! 

Kikiriki! 

 

 

 

BIBA TORTO MEŠA (M. Voglar) 

Biba torto meša, 
vija, vaja, vija, vak. 

Biba torto reže, 
šlik, šlak, šlik, šlak. 

En kos torte ti dobiš,           
drugega pa mala miš. 

 
 

MISLI IN REKI 
 
 

 Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran. 
 Vse je šlo za med. 
 Od rok do ust je dolga pot. 
 Zjutraj jej kot kralj, opoldne kot meščan, zvečer kot berač. 
 Kruha ne naredi moka ampak roka. 
 Tudi drobtine so kruh. 
 Dobra jed se sama ponuja. 

 

                     

                   
 

 PROJEKT 
 

 
 

Vrtec Urša sodeluje v mednarodnem projektu 

Odgovorno s hrano (Eat Responsibly). Osrednja 

tema projekta je hrana, vpliv hrane na okoljske, 

gospodarske in varnostne vidike prehranjevanja. S 

projektom želimo med mladimi, njihovimi starši in v 

lokalni skupnosti povečati zanimanje in 

razumevanje o medsebojni soodvisnosti lokalnih in 

globalnih prehranjevalnih verig ter jih motivirati in 

usposobiti za globalno odgovoren način 

prehranjevanja. 

Koordinatorji projekta Odgovorno s hrano so: 

Maruša Omahen, Andreja Bele, Mira Mlakar 

Korbar. 



 

 

Cilj projekta: 

 

ZMANJŠATI KOLIČINO ODPADKOV 

HRANE V NAŠEM VRTCU. 

 

DEJAVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA: 

 Anketa za starše »odgovorno s hrano«, 

 sestajanje skupine za prehrano, 

 predavanje o zdravju, zobna preventiva v vrtcu, 

 otrokom predstaviti zgodbo o hrčkovi hruški 

(motivacija: lutka), 

 praznovanje rojstnih dni malo drugače (brez 

hrane), 

 EKO vrtiček, 

 otroci sami oblikujejo jedilnik, 

 priprava sadno zelenjavnih napitkov, kuhanje in 

peka skupaj s kuharji, 

 pogovor z otroki o odgovornem, prehranjevanju 

in izdelava plakatov, 

 obisk dobaviteljev živil, 

 obisk strokovnjaka s področja zdrave prehrane, 

 tradicionalni slovenski zajtrk 18.11.2016, 

 obeležitev svetovnega dneva hrane (sodelovanje 

pri pripravi obrokov),  

 merjenje količine odpadkov hrane pri vseh 

obrokih, 

 kuharji obiskujejo otroke v igralnicah, 

 
 

 spremljanje nakupa in racionalne porabe živil 

preko računov in programa SAOP, 

 vzpodbujanje ješčnosti otrok z dekoriranjem 

hrane oz. privlačno postrežbo, 

 uvajanje novih jedi v jedilnik, 

 izobraževanje (delavnice) kuharjev o zdravi 

prehrani, o novih jedeh, 

 javni dogodek - Uršina EKO tržnica. 

 

Ob zaključku projekta bomo v mesecu maju 2017 

organizirali javni dogodek Uršina EKO tržnica. 

Obiskovalcem bomo ponudili pridelke iz EKO 

vrtička, domače namaze, naravne napitke, domače 

piškote, drobtine in domač kruh. 

 

 

        

 

 

 

 

 

RECEPT ZA KORENČKOVE KOCKE 

 

Za 1 pekač: 

Potrebujemo: 1 jogurtov lonček olja, 4 jajca, 2 

jogurtova lončka sladkorja, 2 jogurtova lončka bele 

moke, 2 zavitka pecilnega praška, 10 dag mletih 

orehov, 500 g naribanega korenja. Za preliv: 100 g 

jedilne čokolade, 20 g masla, 3 žlice mleka 

Priprava: Biskvit naredimo tako, da v mešalniku 

najprej zmešamo jajca, sladkor in olje. Nato 

dodamo moko, pecilni prašek, zmlete orehe in 

korenje. Vse skupaj zmešamo, stresemo v 

pomaščen in z moko obsut pekač in pečemo pri 175 

stopinjah Celzija približno 45 minut. Iz mleka, masla 

in čokolade naredimo preliv in z njim prelijemo 

ohlajen biskvit. Narežemo na kocke in postrežemo.    

      

                   

 

 


