
Enotedenska mobilnost organizatorke prehrane 

in zdravstveno higienskega režima v Vroclavu na Poljskem 

 

V sklopu projekta Erasmus+ Learning to play II sem bila kot organizator prehrane in 

zdravstveno higienskega režima na mobilnosti v Vroclavu na Poljskem. Mobilnost je potekala 

v Integracijskem vrtcu št. 125 od 17. 10. -23.10. 2021. Vrtec je imel samo eno enoto in bil tudi 

po številu otrok približno trikrat manjši od našega. Imeli so svojo centralno kuhinjo s tremi 

zaposlenimi, veliko igrišče in velike igralnice. V poljskem vrtcu sem spremljala proces dela, od 

načrtovanja jedilnika, nabave in porabe živil, delo v kuhinji, prehranjevanje otrok idr. Moja 

mentorica je bila v vrtcu zaposlena kot intendent, po izobrazbi je bila kemik, podobno kot jaz. 

Delo, ki ga opravlja, je primerljivo z mojim delovnim mestom. Otroci imajo v vrtcu tri obroke, 

in sicer zajtrk, kosilo in malico ob enakih urah kot mi v Sloveniji. Za zajtrk je vsak dan kruh z 

maslom, 2 dcl mlečnega obroka ter dodatek kot so klobase, sir ali namaz in zelenjava. Kosila 

so sestavljena iz beljakovinskega dela (npr. meso, ribe, mlečni izdelek), ogljikovih hidratov 

(npr. krompir, riž, izdelek iz testa) in solate oz. surówke (npr. rdeče zelje z jabolkom, korenje 

in kisle kumarice, kislo zelje in korenje). Surówka je tradicionalna poljska solata, sestavljena iz 

svežega sadja in zelenjave. Za malico pa je vsak dan juha in dodatek kot npr. kruh z maslom, 

mesnim namazom in kumaro, puding s sadnim prelivom, pecivo in čaj itd. Podobno kot mi, 

imajo enkrat na teden brezmesni jedilnik in enkrat na teden ribji jedilnik. Zelo me je 

presenetilo, da nimajo vključene nobene ekološke ali lokalne hrane. V primerjavi z nami imajo 

zanimivo, predvsem barvno privlačno sestavo kosila in obilnejši zajtrk ter malico, vendar otroci 

ne pojedo vsega in je kar veliko ostankov. V času moje mobilnosti smo za vse otroke pripravili 

tudi tradicionalni slovenski zajtrk s slovenskim lipovim medom Čebelarstva Šauperl. Kljub 

temu, da v vrtcu nihče ni znal angleškega jezika, smo se s pomočjo aplikacije za prevajanje 

odlično razumeli. S pomočjo aplikacije za javni promet pa sem se tudi odlično znašla v mestu, 

ki je kar šestkrat večje od Maribora. Vroclav je zelo lepo mesto s številnimi parki, palčki in 

gotskimi stavbami. Enotedenska mobilnost je bila kratka, vendar sem pridobila dragocene 

izkušnje, tako na službenem kot osebnem področju in bi z veseljem še sodelovala v takšnih 

projektih. 

 

                                                                Maša Puc Mačukat, OPZHR, Vrtec Jadvige Golež Maribor 

 

 

 



   

 

 





 

  


