
SPOZNAJMO CHEFA TOMAŽA 

 

Naš vrtec se nahaja v neposredni bližini dvorca Zemono, kjer ima  svoje mesto gostilna 
»Pri Lojzetu«. V njej je glavni kuhar Tomaž Kavčič – eden najbolj znanih kuharskih 
chefov v Sloveniji. Kakor pravi sam, ljubi svojo Vipavsko dolino in jo ponosno pokaže 
vsakomur. Jedi v njegovi gostilni izhajajo iz lokalne tradicije. Nanj smo še toliko bolj 
ponosni ker je njegova gostilna leta 2020 prejela svojo prvo MICHELIN zvezdico. Istega 
leta se je uvrstila med TOP 3 slovenske restavracije, Tomaž Kavčič pa je uvrščen med 
najboljših 100 chefov na svetu.  
Namen projekta je bil otrokom predstaviti dotično chefa Tomaža ter kako njegovo delo 
upliva na promocijo kulinarike in turizma v Vipavski dolini. 
Projekt smo začeli z obiskom gostilne Pri Lojzetu na Zemonu in se srečali z osebjem. 

    
 Zaradi trenutnih razmer smo si gostilno ogledali samo od zunaj. Poudarek smo dali na 

Michelinovo zvezdico in ostala priznanja, ki se 
bohotijo pred vhodom. Osebje nas je prijazno 
pozdravilo. Povedali so nam, da se pripravljajo na 
obisk gostov iz Italije. Tako so otroci spoznali, da 
gostilno obiskujejo tudi gostje iz drugih držav. 
Ogledali smo si tudi zunanjost dvorca Zemono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na sprehodih po okolici vrtca smo opazovali čebelnjake, sadovnjake, vinograde, njive, 
vrtove, hleve, pašnike in travnike. Otroci so spoznali, da imajo v domačem okolju veliko 
možnosti za vzgajanje sadja, zelenjave, zelišč ter pridelavo mesa in mesnih izdelkov, 
mleka in mlečnih izdelkov ter ostalih živil, iz katerih lahko skuhamo okusne obroke. 



Spoznavali smo poklic kuharja, njegovo delo, opremo ter veščine, ki jih mora obvladati. 
Otroci so si izdelali svoje kuharske kape in jih odnesli domov. Dobili so namreč zanimivo 

domačo nalogo. Njih in 
njihove starše smo povabili, 
da po receptih Tomaža 
Kavčiča skupaj pripravijo 
hrano in nam pošljejo 
fotografije. Starše smo 
nagovorili, da otrokom 
prepustijo čim več 
samostojnosti in jih čim bolj 
vključijo v pripravo hrane. 
Otroci so nato v vrtcu 
predstavili svojo jed, skupaj 

smo si ogledali nastale fotografije. 

 
Med drugim smo se igrali igrico »Najslajši Tomažev recept«. Otroci so med izbranimi 
recepti izbirali tistega, ki se jim je zdel najbolj mamljiv. K 
njemu so postavili žeton. Recept, z največ izbranimi žetoni 
je bil zmagovalec.  
Med projektom smo ugotovili, da sta dva otroka iz naše 
skupine močno povezana s chefom Tomažem. Pri eni od 
deklic imajo kmetijo Kobal, na kateri pridelujejo različno 
zelenjavo. Njihov česen uporabljajo starši fantka za 
izdelavo kisov z različnimi okusi – Skisanc. Te kise pa 
uporablja chef Tomaž pri svoji kuhi. Prav tako se veliko 
družin otrok ukvarja z vinogradništvom. V Vipavski dolini 
namreč uspevajo vrhunska bela in rdeča vina, ki 
velikokrat pristanejo na vinskih kartah butičnih gostilen. 
Prijazni vinarji prijazno sprejmejo turiste na pokušino vin 
v njihovih hramih. To tradicijo so prejeli od svojih 
prednikov in jo prenašajo naprej na mlajše rodove. 



Otroci so s sodelovanjem v projektu pridobili zavedanje, da so lahko ponosni na svoj 
kraj. Značilnosti okolja, v katerem živijo so zelo pomembne pri promociji turizma v 
Vipavski dolini. Spoznali so, da imamo nekaj redkega – zelo pomembnega chefa, ki s 
pomočjo svojih jedi privablja številne domače in tuje turiste. 
Prav tako so spoznali, da je njihova domača zemlja veliko vredna in da jim s svojo 
rodovitnostjo omogoča prepoznavnost po celem svetu. 
 
Vrtec Vrhpolje, skupina Činele 
Vzgojitelja: Maja Koren in Urban Lukin 
 


