
V Sloveniji je približno 860.000 gospodinjstev. Tista, ki praznujejo veliko noč, v teh dneh
verjetno že razmišljajo o pirhih, hrenu, šunki in potici. Letošnja pojedina bo nekoliko dražja,
saj se je hrana v 2021 podražila za 4 %.

https://www.stat.si/StatWeb/


Pirhi

95 %
je bila v Sloveniji stopnja samooskrbe z jajci v 2020.

173
kokošjih jajc je prebivalec Slovenije porabil v 2020 (skupaj z izgubami in spremembami zalog na ravni
trgovine na drobno in končnih uporabnikov).

2,02 EUR
je bila povprečna cena 10 jajc v 2021 (12,2 % več kot leto prej).

1,3 milijona
kokoši nesnic (konzumnih jajc) je bilo v 2020. V povprečju so vsak dan znesle 0,9 milijona jajc.



Hren
Hren za prodajo smo v Sloveniji leta 2019 pridelovali na 66,1 hektarja površin, kar je bilo
štirikrat več kot leta 2000. Leta 2021 smo ga uvozili 4.274 kilogramov, izvozili pa štirikrat
manj (984 kilogramov). Največ smo ga uvozili iz Avstrije (skoraj 70 %), izvozili pa na Hrvaško
(96 %).

Izvoz in uvoz hrena (kg), Slovenija, 20211)

uvoz izvoz

Avstrija 2.937

Italija 959

Madžarska 211
Hrvaška 100

druge države 68

1) Začasni podatki.



Šunka

72 ton
šunke smo v 2021 uvozili v Slovenijo, največ (70 %) iz Italije. Izvozili smo je 13 ton, največ (73 %) v
Nemčijo.

5,22 EUR
je bila cena za kilogram svinjskega mesa s kostjo v 2021.

87,9 kg
mesa je v povprečju porabil prebivalec Slovenije v 2020. Največ ga je zaužil v 2003 (99,2 kg), najmanj
pa v 2013 (82,2 kg).

84 odstotna
je bila stopnja samooskrbe z mesom v 2020. Najnižja je bila v 2015 (74 %), najvišja pa v 2001 (100 %).



Potica

pšenična moka( kg) 0,74

trajno mleko (l) 0,76

10 jajc 2,02

maslo (kg) 8,44

beli sladkor (kg) 0,86

rozine (kg)1* 4,15

orehova jedrca (kg)* 13,71

EUR

* Podatek za 2017.

Za pripravo potice je bilo v 2021 potrebno odšteti:



Velikonočni zajtrk
Velikonočni zajtrk lahko sestavimo tudi s pomočjo priimkov prebivalcev Slovenije, manjka le
Potica.

Število prebivalcev s priimki, ki jih lahko povežemo z veliko nočjo, Slovenija, 2021
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