
AVTENTIČNA 
in temelji na slovenskih gastronomskih posebnostih in sezonskih jedeh. 
Želimo, da obiskovalci okusijo pokrajinsko raznolikost Slovenije, zato pri delovanju in komuniciranju izpostavljamo tisto, 
kar je v našem okolju najbolj posebno, avtentično ter ima močan lokalni značaj. Tudi sezonska prehrana je pomemben 
element ustvarjanja naše ponudbe. 

UČINKOVITA, 
saj izkorišča kratke dobavne verige visokokakovostnih lokalnih ponudnikov živil.
Povezujemo se z lokalnimi pridelovalci in predelovalci ter sistematično vključujemo sezonska in lokalna živila. S tem 
podpiramo kratke nabavne verige in razvoj gastronomskega turizma. 

USMERJENA K NARAVI, 
saj ponuja zdravo svežo pitno vodo iz pipe.
Slovenija je izjemno bogata s pitno vodo ter različnimi termalnimi in naravnimi mineralnimi vodami. Sveža pitna voda iz 
pipe je visoke kakovosti in ne potrebuje embalaže za enkratno uporabo, zato je njena postrežba prijazna do okolja. 

BREZ ODPADKOV, 
saj zmanjšuje njihovo količino in stremi k izločitvi plastike za enkratno uporabo.
Prizadevamo si za zmanjševanje in ločevanje odpadkov ter njihovo ponovno uporabo po načelu krožnega gospodarstva. 
Predmete iz plastike za enkratno uporabo nadomestimo z bolj trajnostnimi materiali povsod, kjer je mogoče. 

NEOPOREČNA, 
saj zagotavlja pripravo in uživanje hrane v varnem okolju.  
Slovenija skrbi za varno okolje tudi pri pripravi in uživanju hrane, zato je prepoznana kot država z visokimi higienskimi in 
sanitarnimi standardi. Slednje uresničujemo tudi s pomočjo odgovornih potovalnih načel slovenskega turizma Green & Safe. 

ODGOVORNA DO OKOLJA, 
saj trajnostno uporablja naravne vire energije.  
Z odgovorno rabo naravnih virov energije skrbimo za čim manjši ogljični odtis. Pri tem sledimo globalnim standardom in 
svoje odgovorno ravnanje do okolja izkazujemo z izbranim mednarodnim trajnostnim znakom. 

ODGOVORNA DO ZAPOSLENIH, 
saj deluje socialno vključevalno in povezovalno. 
Zavedamo se, da imata turizem in gostinstvo velik vpliv na družbeno in ekonomsko podobo destinacije, zato skrbimo za 
rast zaposlenih in delujemo na način, ki prinaša pozitivne rezultate za vse. 

Podpisnik:

Slovenija je država, ki na malem prostoru ponuja največ pristnih okusov narave, na katere močno vpliva 
preplet različnih podnebij in geografska pestrost. Zgodbo naše bogate kulinarične dediščine ter živil in 
surovin, pridelanih na sonaraven način v vrtovih, gozdovih, na travnikih in pašnikih želimo predstaviti svetu 
in gostom, željnim avtentičnih gastronomskih doživetij.

S podpisom Zaveze za trajnostno gastronomijo Slovenije sprejemamo sedem trajnostnih načel, s katerimi se 
zavezujemo k spoštovanju in uporabi usmeritev trajnostne gastronomije v našem delovanju.

Prizadevamo si za gastronomijo v Sloveniji, ki je:
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