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 KAZALO SLIK 

  

  

 



 
 

POVZETEK 

Polzela je znana po bogati kulturni dediščini, ugodnih okoliščinah za razvoj kmetijstva in veliki 

količini pridelave domačih pridelkov. V nalogi smo se zato osredotočili predvsem na raziskovanje 

domačih lokalnih ponudnikov, od katerih smo pridobili veliko znanja in osebnih izkušenj. Da bi 

pripomogli k večji prepoznavnosti lokalnih ponudnikov in promociji njihovih domačih pridelkov, smo 

pripravili različne dejavnosti, usmerjene v pripravo domačih, lokalnih jedi. V povezavi s tem smo 

pripravili svojevrstne namaze iz domačih lokalnih pridelkov. Namaze bomo ponudili na domačem 

kruhu kuharskega chefa Matjaža Pura. 

Ključne besede: 

Lavender Hill eco resort, lokalni pridelovalci, domači pridelki, kuharski chef Matjaž, priprava namazov, 

promocija 

 

ABSTRACT 

Polzela is well known for its rich cultural heritage, its favourable conditions for agricultural 

development and the abundance of homegrown produce. This paper, therefore, focuses especially on 

the research of local providers, who were very generous with their knowledge and personal experiences. 

To help them improve their recognition and promotion of their produce, we prepared various activities 

connected with the preparation of local dishes, like creating our own spreads made from local produce. 

We intend to offer the spreads on home-made bread, made by our chef Matjaž Pur. 

  

Key words: 

Lavender Hill eco resort, local providers, local produce, culinary chef Matjaž, preparation of spreads, 

promotion 

 

                                                                                                    

ZAHVALA                                                                                                                   

Zahvaljujemo se Damjanu Jevšniku, vodji Turistično informacijskega centra (TIC) Polzela, za 

napotke in sodelovanje. Zahvaljujemo se vsem domačinom, ki so bili z nami pripravljeni deliti svoje 

znanje in, ki so nam podali informacije o pridelovanju hrane nekoč in danes. Posebna zahvala gre 

lokalnim pridelovalcem hrane, ki so nam svoje izkušnje podelili preko telefonskih pogovorov, 

elektronske pošte, video srečanj in srečanj v živo. Zahvaljujemo se Dejanu Glavniku, lastniku posesti 

Lavender Hill; Anki Sevšek za delitev znanja o pridelavi mleka na svoji kmetiji; kmetiji Košec za 

izčrpen intervju in Petru Čvanu za pogovor o pridelavi jabolčnika. Velika zahvala pa gre našemu 

kuharskemu mojstru Matjažu Puru, ki je bil z nami pripravljen deliti znanje o peki kruha, svoj talent in 

bogate izkušnje ter nam pomagati pri oblikovanju receptov za namaze. Prav tako se zahvaljujemo tudi 

ravnateljici naše šole, gospe Bernardki Sopčič, ker je podprla našo raziskovalno dejavnost. Velika 

zahvala gre tudi mentoricama, saj brez njiju naš turistični produkt ne bi bil to, kar je. Hvaležni smo tudi 

staršem za spodbudo in vsem, ki so kakor koli pripomogli pri oblikovanju raziskovalne naloge. 
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1. Uvod 

Moj kraj, moj chef, se je glasil naslov naloge. 

Le kaj bomo delali, smo se spraševali – morda raziskovali? 

Pa smo se dela lotili, da bi se kaj novega o domačih pridelkih in pridelovalcih naučili.  

Na TIC-u kontakte so nam dali, mi pa smo vse podatke o lokalnih pridelovalcih zbrali. 

Prav vse smo poklicàli, a eni niso niti glasu od sebe dali, drugi pa so z nami z navdušenjem 

sodelovali.  

Motivacija nam je padla, ker se je korona prikradla. 

A mentorici sta upali, da mi ne bomo obupali. 

In tudi nismo. Intervjuje z lokalnimi pridelovalci smo zbrali, še nekaj teorije vmes dodali in 

nalogo kar se da lepo oblikovali. 

Naš chef Matjaž Pur je tok kul, da je namazov naredil res ful. 

Vse pridelke od lokalnih ponudnikov je zbral in recepte o namazih oblikoval. 

Njegov kruh božansko diši, škoda da preko videa tega vonjati možno ni. 

Obiskali smo tudi naš prostor dogajanja – Lavender Hill eco resort – pravi raj, kjer bi človek 

ostal za vekomaj. 

Že diši po kruhu, od namazov gotovo nihče ne bo »bruhu«. 

Avtorji: Lina, Ana Marie, Ula, Izabela in Pavel 

Iz naše uvodne pesmi lahko razberemo, da smo se pri raziskovalni nalogi osredotočili na naš kraj z 

vidika pridelovalcev domače lokalne hrane. Polzela je namreč znana po veliki količini pridelanih 

domačih pridelkov in proizvodov zaradi rodovitne zemlje in ugodnih okoliščin za razvoj kmetijstva. 

Naši dedki in babice nam vedno pravijo: »Če ješ domače, veš, kaj ješ« in » še bodo prišli časi, ko bo 

domača hrana zelo cenjena«.  

Z nalogo želimo poudariti, kako pomembno je uživanje domače pridelane hrane, kako zanimiva je 

lahko priprava jedi iz domačih pridelkov in kako okusna ter zdravilna je.  

Za pripravo domačega kruha z namazi iz lokalnih pridelkov smo se odločili po pogovoru z našim 

kuharskim chefom Matjažem Purom, ki je na Polzeli znan po peki odličnega domačega kruha in 

pripravi različnih tradicionalnih jedi na inovativen način. Za pripravo namazov iz lokalnih pridelkov 

pa smo se odločili zaradi pestrih ponudb domačih pridelkov na Polzeli. Želeli smo ponuditi jed, ki bo 

vsebovala čim večji izbor lokalnih pridelkov, hkrati pa bo nova, svojevrstna. Gospod Damjan Jevšnik, 

vodja Turistično informacijskega centra Polzela nam je pomagal pridobiti kontakte lokalnih 

ponudnikov. Ideja o promociji domače lokalne hrane in ozaveščanje ljudi k uporabi le te, se nam zdi 

izjemno pomembna. Za domače pridelano hrano je potrebno veliko vloženega truda, časa in znanja. 

Znanje smo pridobili iz številnih knjig in na internetu. Največjo vrednost pa imajo zagotovo osebne 

izkušnje pridelovalcev lokalne hrane, ki smo jih pridobili na terenu in preko virtualnih povezav. Poleg 

domačih kmetov smo se pri raziskovanju osredotočili tudi na ponudnike, ki v našem kraju svoje 

domače izdelke že tržijo v naših trgovinah in v tujini. 

Pripravili smo poučne, zanimive in zabavne dejavnosti, namenjene vsem generacijam, predvsem pa 

ljubiteljem kvalitetne in doma pridelane hrane. Dejavnosti na tržnici bodo pripomogle k obisku 

stojnice, ki bo namenjena promociji naših namazov. Skozi delavnice bodo obiskovalci spoznali, kako 

se pripravi domač ajdov kruh, kako iz domačega mleka naredimo skuto in kako lahko iz domačih 

pridelkov pripravimo okusne namaze. Poleg svojih avtorskih namazov bomo gostom ponudili še nekaj 

lokalnih dobrot, kot sta lešnikov namaz s kmetije Košec in jabolčni sok s kmetije Grčin. Izdelava 

zavojčkov z nalepljenimi etiketami, dekoracija in družabna igra spomin bodo služili kot promocija, 

predvsem pa kot popestritev naše stojnice.  



35. Festival Turizmu pomaga lastna glava 

 

6 
 

Nastala je turistična naloga, s katero želimo ljudem čim bolj približati pomen pridelave in uporabe 

domačih, lokalnih pridelkov. Z nalogo želimo promovirati lokalne ponudnike in prikazati možnosti za 

pripravo odličnih jedi iz domačih pridelkov ter tako spodbuditi k ohranjanju domačih tradicij, ki z 

modernizacijo in s hitrim načinom življenja vedno bolj tone v pozabo. Izdelali smo trženjski načrt z 

namenom trženja naših izdelkov, s katerimi smo želeli zajeti čim več lokalnih ponudnikov in čim bolj 

pestro ponudbo domačih lokalnih pridelkov v jedeh. V primeru prodaje smo predvideli tudi stroške, 

pripravili embalažo z etiketami in pripravili načrte za promocijo in načine za uresničitev trženjskega 

načrta. 

Videli smo priložnost, da bi lahko v času epidemije pripravili jedi zunaj, na prostem, v idilični naravi, 

zato smo si za kraj dogajanja izbrali Lavender Hill eco resort, ki je na Polzeli znan po tradicionalno 

moderni gradnji in, ki svojim gostom ponuja izdelke lokalnih ponudnikov na tradicionalen in moderen 

način. To smo videli kot možnost odličnega povezovanja, sodelovanja in trženja naših namazov. 

Pravkar nabrani sveži pridelki bodo odlična sestavina naših namazov, ki bodo goste pričakali na mizi 

ob cvetočem travniku, kjer se pasejo ovce, in bodo postreženi z ljubeznijo. 

 

 

2. Način dela 

Naša naloga je problemsko zastavljena. Na samem začetku smo prosili za sodelovanje Matjaža Pura, 

ki smo si ga izbrali za našega kuharskega chefa. Matjaž je v kraju znan po odlični peki domačega 

kruha in pripravi tradicionalno-modernih jedi.  

Že v samem začetku smo se usmerili k raziskovanju tipičnih jedi našega kraja. Ker nismo našli nič, 

kar bi nam posebej »zadišalo«, smo se osredotočili na lokalne ponudnike oziroma pridelovalce 

domačih proizvodov in pridelkov. V današnjem času se vedno bolj promovirajo domači, lokalni 

izdelki, zato smo se odločili, da raziščemo, kaj nam domačini lahko ponudijo in kaj lahko k promociji 

lokalnih pridelkov doprinesemo tudi sami. Na gradu Komenda smo obiskali Damjana Jevšnika, 

vodjo Turistično informacijskega centra Polzela, ki nas je usmeril do lokalnih ponudnikov. 

V našem kraju se je nedavno razvil resort Lavender Hill, ki je znan po postrežbi bogatih kmečkih  

obrokov iz lokalnih sestavin s pridobljenim ekološkim certifikatom, ki potrjuje, da je vsa pridelana 

hrana na posestvu ekološka. Takoj smo videli možnost za sodelovanje in promocijo lokalnih 

ponudnikov ravno na aktualni točki našega kraja, ki jo obišče ogromno gostov, tudi tujih. Ko smo si 

prostor ogledali, ni bilo dvoma, da si ga izberemo za postavitev naše tržnice. 

Vsak avtor si je izbral enega lokalnega ponudnika na Polzeli, ki prideluje domače proizvode in 

pridelke, od katerega je v obliki intervjuja, s pogovorom ali dopisovanjem želel izvedeti čim več o 

opravljanju njegove dejavnosti. Zaradi razmer smo večino podatkov od lokalnih ponudnikov pridobili 

preko telefona, elektronske pošte in video srečanj. Z nekaterimi smo izvedli intervjuje, drugi pa so z 

nami delili svoje znanje o pripravi svojih proizvodov ali pridelkov. Ob tem pa smo s pomočjo 

literature poiskali dodatno znanje o pridelavi lokalnih pridelkov. Pri raziskovanju smo se usmerili tudi 

na ponudnike, ki v našem kraju svoje domače izdelke že tržijo v trgovinah in tujih državah. Avtorji 

naloge z mentoricama smo se preko video klica srečevali vsak teden. 
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Naš kuharski chef Matjaž Pur je bil pripravljen z nami speči odličen ajdov kruh. Zaradi 

epidemioloških razmer smo se odločili, da kruh spečemo kar preko video klica. Naš chef Matjaž nam 

je preko videa pokazal postopek peke kruha, pečen kruh pa nam je naslednji dan dostavil do šole.  

Z njim smo se pogovorili tudi o lokalnih pridelkih, ki jih pridelujejo kmetje na Polzeli, in skupaj z 

njim sestavili različne recepte za pripravo namazov iz domačih pridelkov. Povedal nam je, kako iz 

domačega mleka pripravimo skuto in katere začimbe dobro dopolnjujejo okus določenih živil. 

Pridelki so bili od domačih lokalnih ponudnikov, zelišča smo nabrali na domačih vrtovih, nekaj pa 

smo jih našli tudi na šolskem ekovrtu. 

Pripravili smo različne namaze, ki so svojevrstni prav zaradi skupnega oblikovanja receptov in 

lokalnih sestavin. Namaze smo preizkusili in si na video srečanju podelili mnenja in se pogovorili o 

morebitnih spremembah in izboljšavah receptov. Za mnenje smo povprašali tudi vrstnike, odrasle in 

starejše, saj smo hoteli turistično nalogo približati vsem generacijam.  

Izdelali smo trženjski načrt, s katerim želimo pritegniti  obiskovalce na degustacijo naših namazov, ki 

vsebujejo pestro ponudbo domačih lokalnih pridelkov. Kot promocijo pa smo pripravili tudi različne 

dejavnosti, ki bodo popestrili turistično tržnico in privabili obiskovalce k sodelovanju. Poleg prikazov 

priprave kruha, skute in naših namazov, smo za obiskovalce pripravili igro spomin, pri kateri se bodo 

urili v znanju iz kmetijstva nekoč in danes ter ustvarjalni delavnici, ki bosta namenjena pripravi 

zavojčkov in dekoraciji. Na zavojčke bomo nalepili etikete, ki bodo pripomogle k boljši 

prepoznavnosti in promociji našega turističnega proizvoda. Ustvarili smo tudi logotip, ki bo nalepljen 

na zobotrebce, ki jih bomo ponudili skupaj s slastnimi kruhki. Poleg trženja naših izdelkov na 

turistični tržnici pa smo v primeru prodaje predvideli tudi stroške in pripravili načrte za promocijo ter 

načine za uresničitev trženjskega načrta. Za primer prodaje večjih količin namazov smo pripravili 

embalaže z našimi etiketami, za potrebe oglaševanja pa smo ustvarili reklamni letak.   

  

3. Predstavitev in zgodovina našega kraja – Polzela 

Naselje leži ob starem cestnem križišču, ki povezuje poti iz 

zahodnega predela Celjske kotline s Šaleško in Zgornjo 

Savinjsko dolino. Je pokrajina med Savinjsko in Gora Oljko, 

ima pa svoje korenine nastanka že v rimskih časih. Cestni in 

železniški promet na tem območju Polzele se je dopolnjeval z 

rečnim, ki ga je predstavljalo splavarstvo po Savinji, in s tem je 

bil omogočen razvoj na različnih področjih gospodarstva in 

družbenega življenja. Naselje Polzele je raztreseno, vendar zelo 

slikovito in razgibano. Podnebne razmere in tla so ugodna za 

razvoj kmetijstva in gospodarskih dejavnosti. Starejšim 

kmečkim domovom so se skozi desetletja pridružili stanovanjski 

bloki in Polzela je počasi postajala vse bolj delavsko naselje. 

Osnovna šola Polzela se uvršča po kakovosti v sam vrh 

slovenskih osnovnih šol. Polzela je od nastanka samostojne 

občine v letu 1998 doživela velik razvoj. Na eni strani jo 

zaznamuje smisel za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 

po drugi strani pa jo dobre prometne povezave odpirajo 

svetovnim sodobnim razvojnim trendom. 

Slika 2: Polzela s ptičje perspektive 

Slika 1: Naš kraj – Polzela 
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4. Predstavitev posestva Lavender Hill eco resort (prostor 
dogajanja) 

Za prostor dogajanja smo si izbrali trenutno najbolj atraktivno točko na Polzeli – nastanitev Lavender 

Hill eco resort. Zanimiva turistična točka je namenjena vsem, ki si želijo pristne kmečke izkušnje, a se 

ne želijo odpovedati udobju. Gre za preurejeno staro domačijo na posestvu, odmaknjenem od 

vsakršnega vrveža. Ko je Dejan Glavnik iskal posestvo za razvoj turistične dejavnosti, je v ruševinah 

kmetije iz 19. stoletja videl priložnost, ki jo je odlično izkoristil. Kmečko hišo in gospodarsko poslopje 

je domiselno prenovil z izjemnim občutkom za ohranjanje etnografske in kulturne dediščine. Restavriral 

je uporabne lesene dele stavb in jih na novo vdelal v sodobno, a starinsko opremljene prostore in okolico 

hiše. Pogled od zunaj spominja na prababičino rojstno domačijo, od znotraj pa na podeželsko vilo. 

Bivanje v apartmajih, opremljenih z različnimi vrstami lesa, sproščanje ob ribniku, v bazenu, wellnessu, 

na terasi ali ob ognjišču, uživanje na kmetiji pridelane hrane, opazovanje črede ovac in jate kokoši, 

poslušanje šelestenja sadnih dreves, slikovita podeželska pokrajina …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Lavender Hill – prostor dogajanja Slika 4: Učenka Lina na Lavender Hillu 

Slika 5: Lavender Hill – idilična narava in ponujeni domači pridelki 

https://www.visitsaleska.si/app/uploads/2019/09/Levender-hill-02-visitsaleska-1024x682.jpg
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Gre za posestvo, kjer se lastnik gospod Dejan Glavnik trudi, da bi svojim gostom ponudil čim več 

lokalne in domače pridelane hrane. Po pogovoru z njim smo ugotovili, da bi želel več sodelovanja z 

lokalnimi ponudniki, vendar je večina kmetij na Polzeli brez certifikata za prodajo svojih domačih 

izdelkov, zato je pri nakupu omejen. Od lokalnih ponudnikov kupuje predvsem mlečne izdelke, 

suhomesnate izdelke, žgane pijače in med, ki ga pridelujejo na kmetiji Pogorelc v Andražu nad 

Polzelo. Na posestvu Dejana Glavnika bi v idilični naravi postavili turistično tržnico, na kateri bi iz 

domačih pridelkov izdelovali namaze in jih ponujali. Gostje bi se lahko poleg okušanja svežega 

domačega kruha in namazov naužili svežega zraka in tako doživeli pravo luksuzno kmečko izkušnjo.  

 

5. Proizvodi in pridelki, pridelani v našem kraju 

5.2 Od žita do kruha 

Pri domačih kmetih smo izvedeli, da so v našem kraju najbolj 

razširjena žita koruza, pšenica in ječmen. Iz omenjenih žit le 

majhen del pridelka uporabljajo za pridobivanje moke, velik del 

pa je namenjen za krmo živali. Vedno bolj se poslužujejo 

pridelovanju pire in ajde, iz katerih delajo moko. Danes je pira 

zopet postala priljubljena vrsta pšenice, saj je povsem nezahtevna 

za pridelavo. Tudi iz ajde lahko delamo moko. Ajda ima visoko 

hranilno vrednost, je dobro prebavljiva in je zato cenjena v 

dietetiki.     

Žita so pomemben del vsakodnevne prehrane. Z mletjem žita 

dobimo moko, ki jo uporabljamo za peko kruha in drugih pekovskih 

izdelkov, izdelavo testenin in slaščic. Iz celih ali grobo zdrobljenih žitnih zrn dobimo kosmiče in kaše. 

V preteklosti so žita, predvsem pšenico, mleli v 

mlinih, da so iz nje pridobivali moko, iz katere so 

spekli kruh. Danes v bližini občine Polzela deluje  

Plaskanov mlin, kjer že od začetka 19. stoletja 

meljejo žita.  Leži ob potoku Struga. V njem dela 

že četrta generacija mlinarjev. Uporabljajo 

izključno domače slovenske surovine. 

Iz knjige Kako so nekoč živeli na območju 

današnje občine Polzela, je Cvetka Mešič 

zapisala svoje vtise, iz katerih je razbrati, kako so 

na Polzeli v preteklosti delovali mlini in čemu so 

služili. »V Brinškov mlin so ljudje prinašali žita 

tudi iz okoliških krajev. Ker je po vojni 

primanjkovalo vsega, največ pa hrane, so ljudje 

imeli še po vrtovih nasajeno pšenico, da so si 

lahko spekli kruh. »Spominjam se, kako sem prvič pekla kruh. 

Doma smo imeli veliko krušno peč, takšno za 16 hlebov. In ko sem 

hlebčke spekla, sem poklicala mamo, naj pride pogledat, kako sem spekla. Ko so mama en hlebček 

narezali in poskusili, so ugotovili, da ni bil slan … Pozabila sem ga soliti. Bila sem zelo razočarana 

in žalostna. Te hlebčke smo nato razdelili po vasi in ljudje so jih rade volje vzeli.« 

Slika 6: Ajda na šolskem ekovrtu 

Slika 7: Mešičev mlin 
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5.3 Od proizvodnje mleka do mlečnih namazov 

Anka Sevšek, ki skupaj s svojim možem vodi kmetijo, nam je povedala, kako izgleda molža krav na 

kmetijah. Kmetija CIZEJ se nahaja v Podvinu pri Polzeli in je največja v našem kraju po količini 

pridelanega mleka. Po domače domačini kmetiji pravimo pr’ Sevšek. Znanje po pogovoru z gospo 

Sevšek smo nadgradili z iskanjem postopkov pridelave mleka v knjigah in na internetu. 

Na kmetiji Sevšek molzejo krave s pomočjo molznih strojev. Postopek molže živali se začne z 

umivanjem seskov, nato sledi molža.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po molži razkužijo seske in s tem preprečijo vdiranje mikroorganizmov v notranjost mlečne žleze. 

Temeljito operejo in razkužijo tudi vse stroje in pripomočke za molžo. Po molži mleko ohladijo in 

skladiščijo v hladilnem bazenu, kjer ostane na temperaturi okrog 4 stopinje Celzija do transporta v 

mlekarno. Mleko nato vsak drugi dan odpeljejo v mlekarno z avtocisternami.  

S pomočjo literature in povpraševanja starejših občanov smo spoznali, kako so v preteklosti na 

kmetijah pridobivali mleko in kaj je bilo na njihovem jedilniku. Izvedeli smo, da so kot pripomoček 

za molžo uporabljali molzni ali trinožni stol ter molzno posodo. Molzli so zjutraj in zvečer, torej 

dvakrat na dan in to na roke. Potem so mleko precedili iz »žehtarja«. V preteklosti so za izdelovanje 

mlečnih izdelkov kot pripomočke uporabljali modele za izdelovanje sira in masla. Domačini so nam 

povedali, da so na vsakdanjem jedilniku imeli za zajtrk navadno mleko in žgance ter kislo mleko. 

Kislo mleko so kisali v latvicah, ki so jih postavili na topel prostor.  

Tudi danes mleko uporabljamo na različne načine. Iz njega lahko izdelamo različne vrste sira, 

jogurtov, masla, skut, smetan …  

 

5.4 Od pridelave buč do bučnega namaza 

Buče sodijo med najstarejše rastline. Po najnovejših podatkih je v zadnjih letih pridelava buč zelo 

porasla. Če se odpravimo na sprehod po Polzeli, lahko opazimo več njiv, na katerih so nasajene buče. 

Po pogovoru z domačni smo izvedeli, da buče v naši okolici pridelujejo predvsem na manjših 

kmetijah. Kmetje nasadijo njivo buč, jih poberejo in otrebijo. Bučna semena posušijo, stisnejo na 

stiskalnici in jih tako predelajo v bučno olje. Bučno olje pridobivajo s hladnim stiskanjem semen, s 

čimer v olju ohranijo vse blagodejne hranilne snovi. Olje hranijo v temnem, hladnem in suhem 

prostoru, saj je precej pokvarljivo. 

Slika 8: Hlev za krave molznice na kmetiji Sevšek 
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Bučna semena so med vsemi oljnimi semeni najbolj okusna in vsestransko uporabna. Recepti iz bučnih 

semen so enostavni za pripravo, iz njih pa pridelujejo tudi nadvse cenjeno bučno olje. Bučno olje je 

najbolje uporabljati surovo, predvsem za solate in kot dodatek k raznim jedem. Bučna semena so lahko 

odličen dodatek v kruhu, še bolj pa pridejo do izraza v bučnih namazih. 

 

5.5 Zelenjava na domačih polzelskih vrtovih – radi imamo domače 

Po pripovedovanju naših babic in dedkov smo izvedeli, da je na Polzeli imela skoraj vsaka hiša svoj 

vrt. Pridelava zelenjave je bila nekaj vsakdanjega za vse družine. Doma pridelana zelenjava je bila 

vedno pri roki, možnosti za kupovanje zelenjave pa so bile omejene. Z razvojem Polzele, ki danes 

raste skoraj v mesto, se je uveljavila bolj strnjena pozidava in z gradnjo večstanovanjskih stavb ni bilo 

več dovolj prostora, da bi vsaka družina imela svoj vrt. Ostali so le pridelovalci z velikimi površinami 

pridelovalnih površin. Na Polzeli se je do danes ohranilo več kmečkih vrtov, ki so namenjeni pridelavi 

zelenjave. Obdelovanje zelenjavnega vrta zahteva tudi nekaj fizičnih naporov in je svojevrstna oblika 

rekreacije. Zadovoljstvo, ki ga imamo ob pobiranju pridelka in uživanju domačega paradižnika, 

solate, korenja in druge zelenjave, pa je neprecenljivo, pravijo pridelovalci. Doma pridelana zelenjava 

ima številne prednosti pred zelenjavo, ki jo kupimo v trgovini. Običajno je boljšega okusa, ker je 

vzgojena na bolj naraven način brez sodobnih industrijskih prijemov. Domača zelenjava je lahko bolj 

prijazna do človekovega telesa, saj običajno uporabljamo naravna gnojila in škropiva, ki jih pridelamo 

na biološki način. 

 

5.5.1 Od korenja do korenčkovega namaza 

Korenje je nepogrešljiv pridelek na vsakem domačem vrtu. Poleg dobrega okusa ga odlikuje visoka 

hranilna vrednost. Danes je korenje sestavina številnih jedi. Prispeva jim barvo, sočnost, okus ter 

številna koristna hranila. Surovo korenje lahko na fino ali grobo naribamo, narežemo na tanke ali 

debele rezine in postrežemo z omako, v solati, ga dodamo juhi, enolončnicam, ga pečemo ali dušimo. 

Uporabljamo ga tudi za sladice in namaze.  

 

5.5.2 Od paprike do namaza iz paprike 

Pisane sladke paprike so že dodobra osvojile polzelske vrtove. Sočni in sveži plodovi nas hranijo od 

junija do oktobra. Paprike gojimo na prostem in v rastlinjakih. Slastna paprika, rdeča in rumena, 

darovi vrtov, za konec poletja in bližajoče se jeseni. Namaz iz paprike jemo lahko namazan na kruh, 

lahko pa je tudi izvrstna priloga krompirju ali rižu.  
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5.6 Zelišča kot nepogrešljiv dodatek namazom 

Zelišča ne smejo manjkati na vsakem pravem domačem ali kmečkem vrtu. Zelišča sama po sebi so 

zanimive rastline, ki oddajajo prijeten vonj, kar je še dodatna popestritev našim namazom. Zelišča 

smo nabrali na domačih vrtovih in na šolskem ekovrtu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Slika 9: Učenci obdelujejo šolski ekovrt 

Slika 10: Zelišča, dodana k namazom, nabrana na šolskem ekovrtu in na domačih vrtovih 
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6. Pridelava lešnikov na kmetiji Košec (obiskali smo kmetijo 

Košec) 

Na TIC-u so nas usmerili k sodelovanju s kmetijo Košec, ki se ukvarja s pridelavo lešnikov in prodajo 

svojih izdelkov. Naša prva misel je bila: »Nismo vedeli, da kdo na Polzeli to prideluje«.  Izmed 

ponujenih izdelkov na kmetiji nas je pritegnil predvsem lešnikov namaz in določili smo se, da ga 

ponudimo skupaj z našimi namazi in pripomoremo k njihovi promociji.  

Obiskali smo kmetijo Košec in naredili intervju z njenim lastnikom. 

S čim se ukvarjate na kmetiji in kaj vse pridelujete iz 

lešnikov? 

Na kmetiji Košec pridelujemo lešnike. Veliko lešnikov 

prodamo kot primarni izdelek – sušeno ali oluščeno jedrce za 

takojšnje uživanje. Drugače pa pridelujemo hladno stiskano 

lešnikovo olje, desertno lešnikovo olje in seveda lešnikovo 

maslo. Nas je pa uspeh lešnikovega masla navdihnil, da smo 

pričeli s poskušanjem, iz česa vsega se še da pripraviti kakšen 

podoben namaz in lahko rečem, da se je lešnikovemu 

pridružilo tudi bučno maslo, ali kot mu pravimo glede na 

barvo Žabji namaz.     

  

Kakšne so sestavine za lešnikov namaz? (Če seveda ni 

skrivnost.) 

Lešnikovo maslo oz. namaz je narejen iz 100 % slovenskih lešnikov. Namaz nima sladkorja (sladkoba 

v namazu se čuti zaradi naravno prisotnih sladkorjev v lešniku), skrivnost v tem, da ima tako dober 

okus, je sušenje lešnikov pred luščenjem. Lešnike sušimo na lesenem podu, kar nam postopek 

pridelave podaljša za cca. 1 mesec, a je prav zaradi tega kakovost lešnikov še toliko višja. Za naše 

lešnikovo maslo smo dobili že 2 prestižni nagradi: Kulinarični spominek v sklopu gastronomskih regij 

in naziv Najprestižnejši kulinarični in gastronomski spominek Evrope. 

 

Kako je koronavirus vplival na vaše delo? 

Koronavirus je deloma vplival tudi na našo kmetijo, predvsem na segmentu prodaje shemam šolskega 

sadja in zelenjave, ker so bili šole in vrtci zaprti. Prihajalo pa je tudi do manjših nevšečnostih pri 

dobavi embalaže in ostalih stvari, s katerimi smo odvisni od tujih dobaviteljev. 

  

Na kakšen način že tržite izdelek oz. ga prodajate? Kje vidite možnost za prodajo svojih 

izdelkov na lokalni ravni?  

Možnost in priložnost za prodajo pridelkov ter izdelkov na lokalni ravni vidimo v butični trgovinici na 

domačem dvorišču v Ločici ob Savinji, kjer bomo poleg ponudbe naše kmetije (lešniki in izdelki iz 

njih ter prašiči in izdelki iz le teh) zaokrožili ponudbo še z dobrotami kmetij iz bolj ali manj bližnje 

okolice. Oziroma, če rečem drugače, bo ponudba omejena na dobrote Savinjske doline, seveda pa bo 

potrebno, če se bo pokazalo zanimanje tudi po recimo olivnem olju, tartufih, k sodelovanju povabiti 

še kakšno kmetijo iz Primorske. Vsekakor pa se mi zdi zelo pomembno tudi to, da spodbudimo 

lokalno skupnost, občane naše občine k drugačnem razmišljanju in zavedanju pomena lokalnih 

pridelovalcev. Ne mislim s tem le tega, da ljudje niso pripravljeni kupovati na kmetijah, pač pa tudi 

to, da smo kmetje na nek način tudi dolžni svojim sokrajanom ponuditi kvalitetno, lokalno pridelano 

hrano. V ta namen bi bilo potrebno ali narediti na spletni strani občine zavihek s ponudbo kmetij 

Slika 11: Družina Košec v svoji trgovini 
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občine Polzela, ali rubriko v mesečniku Polzelan, ali pa kar oboje. Morda poleg rubrike s ponudbo še 

v vsaki številki kratki prispevki s predstavitvami kmetij, ki bi le te približali končnemu potrošniku. S 

tem bi pridobili oboji, kmetje bi pridobili nove stranke, ki bi z nakupi spodbujale k nadaljnjemu 

razvoju tržno zanimivih panog, občani pa kvalitetnejšo hrano z znanim izvorom.  

  

Ob zaključku projekta bomo degustirali namaze, narejene iz lokalnih pridelkov na posestvu 

Lavender Hill eco resort. Se mogoče vidite v prihodnosti, da bi sodelovali z gospodom Dejanom 

Glavnikom, ki je usmerjen k ponujanju lokalnih dobrot svojim gostom in s tem podpira lokalno 

pridelavo. Če ja, na kakšen način vidite možnost povezovanja? 

No, na tole vprašanje pa odgovorim z veseljem in se na tem mestu tudi zahvaljujem za spodbudo. 

Vsekakor se v bližnji prihodnosti vidimo v sodelovanju z posestvom Lavender Hill eco resort. 

Sodelovanje je nekaj, kar rad poudarjam, ker mislim, da se skriva za vsemi uspešnimi turističnimi in 

drugimi produkti. Razmišljanje, da si s tem sami ustvarjamo konkurenco, je zgrešeno in preživeto, pač 

pa s tem ustvarjamo trdne temelje za zgodbe o uspehu. 

Možnost sodelovanja s posestvom g. Dejana Glavnika vidim obojestransko. Trenutno je sicer naša 

kmetija usmerjena samo v vzrejo prašičev, pridelavo lešnikov ter predelavo obojega, v prihodnosti pa 

se bomo z odprtjem novih prostorov za degustacijo ter prodajo usmerili tudi v turistične vode. To 

pomeni, da bo cilj pritegniti turiste širom Slovenije ter Evrope, katerim bomo z veseljem predstavili 

našo zgodbo ter ostale zaklade občine Polzela in ponudnike, med katerimi Lavender Hill zagotovo 

izstopa, tako z urejenostjo, visokim nivojem ponudbe in konec koncev tudi s čudovito lokacijo. Se 

pravi, da lahko mi njim ponudimo naše dobrote, s katerimi bodo lahko razvajali svoje turiste, po drugi 

strani, pa lahko potem ti turisti pridejo tudi na ogled naše kmetije. Seveda pa velja enako tudi v drugi 

smeri, kar pomeni da bomo z veseljem v trgovino dodali produkte Lavender Hilla, ter popeljali turiste 

na ogled, od kje izvirajo.  

 

7. Lokalni sokovi, postreženi ob domačih namazih 

Obiskali smo Petra Čvana – pridelovalca naravnih jabolčnih sokov iz domačih jabolk. Ponosno nam je 

povedal, da jabolčne sokove prodajajo v Tušu, Sparu, Mercatorju in Hoferju. Po nagradi Great Taste 

Award, ki so jo v Londonu dobili za dva sokova in velja kot gurmanski oskar, so se jim odprla vrata v 

luksuzne hotele na Kitajskem. Manjše, testne količine sokov izvažajo tudi v Avstrijo in Italijo, pravi 

Peter Čvan z domačije Grčin iz Podvina pri Polzeli, ki pod svojo blagovno znamko Družina Jabolčnik 

polni osem sokov in še nekaj ekoloških. Povečujejo odkup starih 

sort jabolk in načrtujejo naložbo v dodatno polnilnico, da bodo 

lažje oskrbovali kupce v tujini. Cena v Sloveniji je glavni 

argument, čeprav razlika v ceni pri visokokakovostnih sokovih 

znaša od pet do sedem centov na deciliter. Ko bodo gostje 

zahtevnejši, bo več bolj kakovostnih sokov tudi v gostinskih 

lokalih in hotelih, dodaja Peter Čvan. Opaža, da so mednarodno 

priznane nagrade, kot je londonska Great Taste Award, obvezne 

pri poslih v tujini. »Počasi rastemo, iz začetnih stikov na tujih 

trgih nastaja resnejši posel, prihodnost pa vidimo zlasti v Aziji, 

Avstraliji in Oceaniji,« še pravi gospod Čvan.   

          

 

Slika 12: Peter Čvan – proizvajalec 

naravnega jabolčnika 
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8. Spoznajmo našega kuharskega chefa Matjaža Pura 

Z našim chefom smo opravili intervju, ki ga 

objavljamo spodaj. 

Kaj ste po poklicu in katero šolanje ste končali? 

Moje šolanje in poklic, ki ga opravljam, nikoli ni bilo 

povezano s kakršnokoli kulinariko, veselje do 

kuhanja je prišlo kar tako, samo od sebe. 

Kako in kdaj ste se srečali z delom kuharja? 

Evo mene ... »kuharja« Matjaža. Glede naziva -  

kuhar … nekako se imam bolj za ljubitelja vsega dobrega, hedonista – obožujem okušanje novih 

okusov, jedi in sestavin, raziskovanje različnih značilnosti hrane, obiskovanje restavracij ali stojnic s 

hrano ter razvajanje brbončic. Poleg hrane pa je zame pomembna tudi družba ljudi, s katerimi si delim 

hrano in s katerimi se družim za skupno mizo. 

Od kod izvira vaša strast za kuhanje in peko? 

Moja mami ni nikoli eksperimentirala v kuhinji, tako da ne morem reči, da sem se tega nalezel od nje. 

Mi je pa dovolila, da sem v kuhinji čaral po svoje in se ni jezila tudi, če sem kaj razbil ali zažgal. Že 

kot otrok, star nekje osem let, sem pekel palačinke in pohorske omlete,  ki so jih moji sošolci in  

prijatelji z veseljem trpali v želodčke. Veselje do kuhanja je nato prišlo kar samo od sebe – ko sem 

videl, da s hrano polepšam trenutke ljudem okrog sebe, sem to želel ponoviti in ponoviti in ponoviti. 

Lahko opišete delo kuharja (na primer, kaj vas navdihuje, od kod črpate ideje, kako se lotite 

kuhanja, kaj je za vas najpomembnejše pri kuhanju …)? 

Raziskovanje živil, novih jedi, novih receptov in tehnik je moj način življenja oz. način življenja naše 

družine.  V naši družini kuhamo vsi in največkrat se gnetemo ravno v kuhinji. Najstarejša hči je 

mojstrica zdrave prehrane ter sladic – njen blog je Butter And Stuff 

(https://butterandstuff.com/author/purziva/), žena je mojstrica droži – kruha, slanih in sladkih jedi, 

krekerjev iz droži, zna ustvariti prave mojstrovine iz ostankov živil iz hladilnika in shrambe, sin 

obvlada pašte, testenine, najmlajša hči, vegetarijanka, pa je mojstrica brezmesnih jedi. Sam rad 

predvsem raziskujem. Blog kruh & vino (https://kruhinvino.com/chefovi-recepti/) me navdihuje 

vedno znova. Del mojega življenja  so tudi potovanja, kjer ima kulinarika pomembno mesto – ob 

vrnitvi domov poskušam preizkusiti vse jedi, ki so me navdušile. 

Kaj je vaš moto pri kuhanju (na primer odkrivanje novosti, lokalne specialitete, eksotični okusi, 

pikantnost, kuhinja za otroke …)? 

Z leti kulinaričnih izkušenj, spoznavanjem sestavin, sovpadanjem ene sestavine z drugo prideš do 

zaključkov, kaj je smiselno dodati, kaj odvzeti. Ugotovil sem, da je pri kuhanju pogosto manj ... več. 

Se pa z leti spreminja tudi okus, tako da me je pot vodila od jedi, ki jih danes v nobenem primeru ne 

bi ponovno pripravil na način kot včasih (npr. podmet, ribe pečene v olju, uporaba ojačevalcev okusa 

… kar je bilo včasih zelo priljubljeno). Moja kuhinja pa zajema pravzaprav vse. Rad odkrivam nove 

jedi, prisegam na lokalne sestavine, eksotični okusi so nam zelo ljubi, predvsem tajska, kitajska, 

indijska ter mehiška kuhinja, rad imam začimbe, ki pa jih prilagodim družbi, za katero kuham. 

Slika 13: Matjaž Pur med peko kruha 

https://butterandstuff.com/author/purziva/
https://kruhinvino.com/chefovi-recepti/
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Kaj najraje kuhate ali pečete in zakaj? 

Vedno rad poskušam na novo ustvarjati jedi, so pa nekatere jedi klasika, ki kar ne gredo od hiše in 

trdno ostajajo v njej. Nekaj naših najbolj priljubljenih jedi: butter chicken, polnjen zajec (recept 

ženine mame), cmočki z Blatnega jezera, vietnamski zvitki, česnova juha, čebulna juha, kapesante s 

špinačo, kozarček polente z gamberi in tartufato, sirov fondi, bruskete z dodatki, kruh z drožmi takšen 

in drugačen, bagete iz pšenične moke, toast kruh, belgijski vaflji. 

Kaj vam pomeni kruh? 

Če bi imel na razpolago le kupljen kruh, bi z lahkoto shajal brez njega. Drugače pa je s kruhom, ki 

zadiši iz krušne peči - sveže pečen kruh in domače maslo, temu se pa težko uprem. Pri nas kruha ne 

kupujemo. Žena tedensko peče ajdov kruh z orehi in kruh s semeni iz droži, ki so pri nas že sedem let, 

imajo celo ime: Boris. :) Sam pa ob vikendih redno pečem bagete ter toast kruh s kvasom. Poleg 

našega, tradicionalnega slovenskega kruha, pečemo tudi vrste kruha, kot so: chapati (nevzhajan 

indijski kruh), naan (kvašen indijski kruh), piadini in fokača (italijanski kruh). Če nam kruha ne uspe 

pojesti, iz njega naredimo drobtine, kruhove cmoke ali pa napolnimo meso. 

Kje in kdo vse lahko poskusi vaše specialitete? 

Za našo mizo se zelo radi družimo s prijatelji, sorodniki, pogosto pa kulinarično razvajanje tudi 

»podarjam« kot darilo. Kuhal sem že za različne priložnosti. Poroke, okrogla rojstnodnevna 

praznovanja, piknike, skupaj s prijateljem sva organizirala kulinarična »popotovanja« - vsak dogodek 

je povzel določeno državo in hrano, ki je zanjo značilna. 

Kaj vse ponujate? 

Če bi začel naštevati, kaj vse pečem, kuham, bi bil seznam precej dolg. Moj moto je, da pripravljam 

jedi, ki so povezne z letnimi časi, odvisne od lokalnih sestavin, ki jih lahko dobim sveže. Sem pa 

zadnjih nekaj let ljubitelj manj ali nič termično obdelane hrane, kot so npr. ostrige, jadranski škampi, 

različni karpači (mesni, zelenjavni in karpači iz različnih morskih sadežev). 

Kako in s katerimi lokalnimi ponudniki ste povezani? 

Imam veliko srečo, da sem v službi obdan s kmeti, ki vedo za moj hobi in mi sami ponudijo domače 

izdelke. Tako pri nas doma že dolgo časa uporabljamo izključno domače meso, jajca, na Gorenjskem 

smo našli imenitnega ponudnika mlečnih izdelkov, ki nas tedensko oskrbuje, enako je z moko, 

zelenjavo, sadjem in oljem. Poleti pa uživamo v sadju in zelenjavi z domačega vrta (trenutno so nam 

ostala še jabolka in kivi, ravno včeraj pa smo z vrta porabili zadnji por). Sami skuhamo tudi domačo 

marmelado, paradižnikovo mezgo, vložimo kumarice, imamo lastni kis ter sušimo čaj. Naš zeliščni vrt 

nam služi nekje do meseca januarja. Ves čas sem na preži za novimi ponudniki domačih dobrot, saj 

prisegam na DOMAČE, DOMAČE in še enkrat DOMAČE. 

Zaključna misel? 

Zame kuhati pomeni … moj način življenja. 
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9. Od lokalnih dobrot do peke kruha in priprave namazov izpod 

rok kuharskega Mojstra Matjaža 

9.2 Peka kruha s chefom Matjažem Purom 

Čeprav smo upali, da bomo lahko z našim chefom kulinarično ustvarjali v živo, smo morali zaradi 

omejitev, povezanih s koronavirusom, kruh speči preko ekrana. Na videokonferenčni peki kruha smo 

se sicer zabavali, pogrešali pa smo vonj po sveže pečenem kruhu, zato smo se z gospodom Purom 

dogovorili za dostavo kruha na šolo. Tam smo se s hlebčkoma najprej slikali, potem pa smo ju z 

veseljem tudi pojedli. Spodaj predstavljamo še recept našega chefa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Videokonferenčna peka kruha z našim chefom 

Slika 15: Kruh, pečen preko 

videokonference 

Slika 16: Avtorji naloge s kruhom 
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9.3 Priprava svojevrstnih namazov iz lokalnih, domačih pridelkov v 

sodelovanju z našim chefom  

Namaze smo ustvarili učenci s pomočjo mentoric in pod budnim očesom našega chefa Matjaža. 

Recepti so zelo preprosti in nimajo veliko sestavin, saj smo želeli, da pridejo do izraza naše 

kakovostni lokalni pridelki. Le-te smo pridobili pri lokalnih ponudnikih, ki so poleg svojih 

pridelkov z nami delili tudi svoje dragoceno znanje o proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov ter 

pridelavi zelenjave in sadja. Sveže, domače proizvode in pridelke smo tako uporabili kot 

sestavine za izdelavo namazov. Na kmetiji Sevšek so nam prijazno ponudili domače mleko, 

kateremu smo ob vretju dodali kis in dobili odlično domačo skuto. Na kmetiji Sevšek smo 

izvedeli, da svoje mleko oddajajo v mlekarno Celeia, kjer izdelujejo mlečne izdelke. Na 

trgovinskih policah smo poiskali sir, jogurt in kislo smetano iz Zelenih dolin (LCA) in jih 

uporabili kot sestavine pri posameznih namazih. Papriko, korenje in jajca smo dobili na domačih 

samooskrbnih kmetijah na Polzeli. Tudi bučna semena smo dobili pri domačem kmetu, ki si 

vsako leto nasadi njivo buč, jih otrebi, bučnice pa posuši. Posušene bučnice tako odpelje v 

stiskalnico v Grušovlje na kmetijo Povše, kjer bučna semena stisnejo in pridobivajo bučno olje. 

Začimbe, ki smo jih dodali našim namazom, smo nabrali predvsem na našem šolskem ekovrtu, 

kakšno zelišče pa smo poiskali tudi na domačih vrtovih.  

 

Slika 17: Recept za ajdov kruh z orehi 
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1.     DOKTOR ČESEN: SKUTNI NAMAZ IZ 

DOMAČEGA MLEKA IN ČESNA 

SESTAVINE: 

❏ 250 g domače skute  

❏ 180 g kisle smetane 

❏ 2 stroka česna 

❏ ščepec soli 

 

  

 

 

 

 

 

 2.     TETA PEHTA: SKUTNI NAMAZ IZ DOMAČEGA 

MLEKA Z DODANIMI ZELIŠČI S ŠOLSKEGA EKOVRTA 

SESTAVINE:                                 

❏ 250 g domače skute  

❏ bazilika, peteršilj, timijan, drobnjak   

❏ ščepec soli in popra               

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     BUČKO: NAMAZ IZ PREPRAŽENIH MLETIH 

BUČNIC IN BUČNEGA OLJA 

SESTAVINE: 

❏ prepražene mlete bučke (soljene) 

❏ bučno olje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18: Namaz Doktor Česen 

Slika 19: Namaz Teta Pehta 

Slika 20: Namaz Bučko 



35. Festival Turizmu pomaga lastna glava 

 

20 
 

 

4.     KORENJAJČEK: NAMAZ IZ DOMAČEGA KORENJA IN JAJC  

SESTAVINE: 

❏ 2 srednje velika kuhana korenčka 

❏ 1 trdo kuhano jajce 

❏ 100 g navadnega jogurta 

❏ ščepec soli 

 

 

 

 

 

 

5.     SONČNA PAPRIKA: NAMAZ IZ DOMAČIH PAPRIK IN ČEBULE 

SESTAVINE: 

❏ 2 rdeči in ena rumena paprika 

❏ 1 večja čebula  

❏ žlička olja za praženje čebule in paprike 

❏ ena jedilna žlica gorčice 

❏ ščepec soli 

 

 

 

 

10. Turistični proizvod 

Naš turistični proizvod smo poimenovali Slastni kruhki – gre za domač ajdov kruh z našimi 

namazi iz lokalnih pridelkov. 

 

Slika 21: Namaz Korenjajček 

Slika 22: Namaz Sončna paprika 

Slika 23: Turistični proizvod – Slastni kruhki 
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10.2 Načrt predstavitve na turistični tržnici 

10.2.1 Potek predstavitve na splošno 

Na turistični tržnici bomo predstavili in degustirali naše svojevrstno pripravljene namaze iz lokalnih 

pridelkov. Degustacija lokalnih domačih namazov bo dostopna širši javnosti. Promocija bo potekala 

na posestvu Lavender Hill, eco resort, ki se nahaja v objemu narave nad Polzelo.  

Obiskovalcem bomo prikazali postopek priprave kruha za peko in namaze iz receptov, ki smo jih 

oblikovali skupaj z našim kuharskim chefom Matjažem. Sveže pripravljeni namazi, narejeni iz 

lokalnih pridelkov, se bodo pripravljali in degustirali na stojnici. Pri degustiranju se bomo usmerili 

tudi na estetiko. Izdelali bomo različne zavojčke za namaze, nanje nalepili etikete in jih okrasili. Na 

podstavke bomo postavili slastne kruhke, ki jim bomo dekorirali z majhnimi koščki svežih pridelkov. 

Kot dekoracija bo služil tudi zobotrebec z našim logom in zguban prtiček.  

Obiskovalci bodo lahko sodelovali pri pripravi kruha in namazov. Pred pripravo skutnega namaza iz 

domačega mleka in česna bomo prikazali izdelavo skute in mleka. Poleg prikazov priprave kruha, 

skute in naših namazov smo za obiskovalce pripravili igro spomin, pri kateri se bodo urili v znanju iz 

kmetijstva nekoč in danes. Poleg svojih avtorskih namazov bomo gostom ponudili še nekaj lokalnih 

dobrot, kot sta lešnikov namaz s kmetije Košec in jabolčni sok s kmetije Grčin. 

 

10.2.2 Podrobna predstavitev dogajanja 

 

1. Peka kruha  

CILJ: obiskovalci spoznajo postopek priprave kruha in se urijo v mesenju 

Pripomočki in sestavine so opisane v receptu. Ana Marie Kuder in Ula Trauner 

bosta na stojnici pokazali postopek priprave testa za peko kruha po receptu 

našega kuharskega chefa Matjaža Pura.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Priprava in degustacija svojevrstnih namazov iz 

lokalnih pridelkov. 

CILJ: pripraviti različne namaze iz lokalnih pridelkov in jih 

degustirati 

Sestavine, iz katerih so bili narejeni namazi, so zapisani v 

receptih. Za pripravo namazov po receptih, ki smo jih avtorji 

pripravili skupaj z našim kuharskim chefom, bosta zadolžena 

Lina Golihleb in Pavel Zapušek, pri degustiranju naših 

namazov pa bomo sodelovali vsi avtorji. 

  

 

 

Slika 24: Chef Matjaž med 

mesenjem testa za kruh 

Slika 25: Slastni namazi 
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3.  Izdelava zavojčkov, v katerih bodo ponujeni namazi in dekoracija 

CILJ: izdelava zavojčkov za namaze in priprava dekoracije 

Pripomočki: trši papir, škarje, lepilo, barvice, zobotrebci in namizni prtički. 

Avtorji bomo na stojnici izdelovali različne zavojčke za namaze, jim nalepili etiketo in jih po svoje 

okrasili. Na zavojčke bomo postavili Slastne kruhke, dekorirane z majhnimi koščki svežih pridelkov.   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. Prikaz izdelave skute iz mleka 

CILJ: ogled postopka za pripravo domače skute iz mleka lokalnih 

kmetov 

PRIPOMOČKI: kuhalnik, mleko, kis, kuhalnica, cedilo 

Postopek: mleko segrejemo do vrelišča (ne sme zavreti) in odstavimo. 

Dodamo kis (pribl. 2 žlici na 1,5 l mleka) in pomešamo. Po kakšni 

minuti se voda začne izločati in nastaja skuta. Odcedimo in ohladimo.  

Postopek priprave skute bo prikazala Izabela Veber.  

 

  

 

 

 

 

5.  Igra spomin (Nekoč in danes) 

CILJ: povezati tradicionalne načine z modernimi z iskanjem 

urejenih parov 

Pri igri bomo sodelovali vsi avtorji naloge in obiskovalci. 

Priprave igre: Pare kartic najprej dobro premešamo in jih 

razporedimo po površini tako, da so s hrbtno stranjo obrnjeni 

navzgor, tako da se ne vidi sličic. Nekdo izmed igralcev igro začne, 

nadaljujejo pa jo igralci v smeri urinega kazalca. Igralec, ki je na 

vrsti, obrne dve kartici tako, da ju vidijo tudi soigralci. Če je na 

obeh karticah enak motiv, ju vzame zase in  nadaljuje igro. Če sta 

kartici različni, ju položi nazaj in igro nadaljuje sosednji igralec. 

Igra se konča, ko zmanjka kart na mizi. Zmagovalec je tisti, ki je 

nabral največ parov. 

  

Slika 26: Postopek izdelave zavojčka Slika 27: Izdelani zavojčki 

Slika 28: Prikaz izdelave skute iz mleka 

Slika 29: Igra spomin (Nekoč 

in danes) 
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6. Degustacija lokalnih dobrot (jabolčni sok, lešnikov namaz) 

CILJ: okušanje lokalnih dobrot in njihova promocija 

Jabolčni sok lokalnega pridelovalca in lešnikovo maslo kmetije Košec bomo na stojnicah ponujali 

skupaj z našimi avtorskimi namazi.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Etiketa in logotip 

Etiketa predstavlja kolaž avtorskih slik, na katerih je domač kruh z namazi lokalnih pridelkov. Etiketo 

z naslovom Slastni kruhki bomo prilepili na zavojčke, v katerih bomo ponujali namazane kruhke, 

etiketo z naslovom Slastni namazi pa bomo uporabili kot nalepko na embalaži, ki jo bomo uporabili 

za prodajo večje količine namazov.   

 

 

Vsaka blagovna znamka pa je prepoznavna predvsem po svojem logotipu, zato smo si tudi mi zamislili 

svojega. Ob predstavitvi našega produkta javnosti bi v slastni kruhek z namazom zapičili zobotrebec in 

ga (v obliki zastavice) opremili z našim logotipom.  

 

 

 

 

Slika 30: Jabolčni sok lokalnega pridelovalca Slika 31: Lešnikovo maslo kmetije Košec 

Slika 32: Etiketa za kruhke Slika 33: Etiketa za namaze 

Slika 34: Logotip 

Slika 35: Logotip na zobotrebcu 
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10.4 Embalaža 

Kot embalažo smo pripravili zavojčke, v katerih bomo gostom ponudili namazane Slastne kruhke. V 

primeru prodaje namazov pa smo si kot embalažo zamislili steklene kozarčke, na katere bi nalepili 

naše etikete.  

 

     

10.5 Trženje in oglaševanje 

Svoj projekt bomo poskusili čim bolje predstaviti tudi na turistični tržnici, kjer  želimo narediti vtis, 

prepričati obiskovalce, hkrati pa tudi ocenjevalce, da se ustavijo in se nam pridružijo pri okušanju 

namazov, narejenih iz domačih pridelkov. Naš cilj je, da mimoidoče prepričamo, kako pomembno in 

zdravo je uživanje doma pridelane hrane in s tem podpiranje lokalnih pridelovalcev in proizvajalcev 

hrane.  

Na tržnici bomo vse prisotne seznanjali o vsebini delavnic z letakom, ki bo na naslovnici imel sliko 

kuharskega mojstra, ki bo povabil goste k uživanju svojevrstnih namazov, narejenih iz domačih 

lokalnih pridelkov, na zadnjo stran pa bomo dodali predstavitev dogajanja (str. 22 in 23 te naloge). 

Obiskovalci, ki se bodo udeležili delavnic, bodo deležni tudi okrepčila, saj bodo lahko preizkusili naše 

namaze in se odžejali z domačim jabolčnim sokom. 

 

10.6 Uresničitev trženjskega načrta na OŠ Polzela 

V dogovoru z gospo ravnateljico bomo na embalažo dodali tudi logotip naše šole in namaze ponujali 

ob dogodkih, ki se odvijajo na šoli. Z degustacijo namazov bomo sodelovali na dnevih dejavnosti 

(naravoslovnih in tehniških). Z degustacijo namazov bomo sodelovali tudi na stojnicah ob 

Tradicionalnem slovenskem zajtrku.   

Z našimi svojevrstnimi namazi bomo razveselili goste oziroma obiskovalce naše šole. Ponudili jih 

bomo mentorjem na tekmovanjih, ki jih organizira šola (biologija, matematika …) in na športnih 

srečanjih (npr. Teeball). Naši namazi se bodo odlično prilegli nastopajočim po različnih literarnih 

Slika 36: Embalaža za kruhke Slika 37: Embalaža za namaze 
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večerih, dobrodelnih koncertih in drugih prireditvah, ki jih organizira naša šola. Odlična promocija bi 

bila ponujanje naših namazov na dobrodelnem bazarju in na prireditvah, kjer sodeluje šola z 

različnimi društvi (društvo upokojencev, planinsko društvo, gobarji, medgeneracijski center, 

hortikulturno društvo, gasilci in športno društvo).  

Poleg sodelovanja s šolo bi se usmerili tudi na sodelovanje s Turistično informacijskim centrom 

Polzela, s turističnim društvom Polzela in občino Polzela ter z degustiranjem namazov sodelovali na 

njihovih prireditvah in dogodkih, ki jih organizirajo (Čarobučijada, prikaz starih običajev društva 

podeželske mladine, pokušina jedi na Komendi...) 

Z degustacijo želimo doseči, da bi se kdo od obiskovalcev odločil, da naš proizvod ponudi svojim 

prijateljem, sorodnikom ali svojim strankam. Naš namen je, da bi se za proizvod odločili tudi lastniki 

lokalov, gostiln in bi ga v tem primeru tržili v večjih količinah. V primeru sodelovanja smo 

pripravljeni zakonsko urediti dokumentacijo in pridobiti ustrezne certifikate. Mogoče se najde kdo 

izmed obiskovalcev, ki nam bo to pomagal realizirati. Do takrat pa bodo naši namazi razveseljevali 

obiskovalce in partnerje Osnovne šole Polzela. 

 

10.7 Stroški izvedbe 

Preračunali smo tudi, koliko dobička bi imeli od posameznega zavojčka naših kruhkov z namazi.  

Stroški za 20 zavojčkov: 

Za 1 kg ajdovega kruha z orehi po receptu našega chefa: 

▪ bio ajdova moka, 300 g (Pekarna Deveta vas – Polzela) …………………...………... 1,00 eur 

▪ bela pšenična moka, 700 g (Pekarna Deveta vas – Polzela) ……...………………….. 1,37 eur 

▪ sveži kvas, Fala, 42 g ………………………………………………………...……….. 0,39 eur 

▪ sol morska, fino mleta, Piran, 30 g (za kruh in namaz………….………….…………. 0,04 eur 

▪ bio orehi, 200 g (Mlinarček – iz kontrolirane ekološke pridelave v Sloveniji)……...... 4,50 eur 

Za namaze: 

▪ domače mleko, 1 l ……………………………………………….…………………… 1,00 eur 

▪ domači alkoholni kis, 20 ml ………………………………………………………….. 0,05 eur 

▪ prepražene mlete bučnice (Kmetija Košec –  Polzela), 100 g …………..………….… 2,00 eur 

▪ domače bučno olje (Kmetija Košec –  Polzela), 100 ml ……………….…………….. 1,80 eur 

▪ kisla smetana Zelene doline, 180 g …………………………………..………………. 1,09 eur 

▪ jogurt LCA Zelene doline, 100 ml …………………………………..…………….…. 0,30 eur 

▪ domača jajca, 1 kos ……………………………………………………..……………. 0,20 eur 

▪ olje in gorčica, 2x 1 čajna žlička ……………..…………………….………..……….. 0,05 eur  

▪ domača zelenjava in zelišča ………………….………..gratis (zaradi nakupa ostalih sestavin) 

Za embalažo: 

▪ trši papir za izdelavo paketov ………………………………….…………………….. 5,00 eur 

▪ lepilo ………………………………………………………………………………….. 0,40 eur 

▪ vrvica …………………………………………………………………………………. 2,39 eur 

▪ prtički ………………………………………………………………………….……… 1,00 eur 

Ostalo: 

▪ poraba elektrike in obraba pripomočkov ………………………...…………………… 2,00 eur 

SKUPAJ: 24,58 EUR 

Strošek izdelave enega zavojčka je tako 1,20 €, prodajali pa bi jih po 2,20 €. Naš dobiček na 

posamezen zavojček bi torej bil 1,00 €.  
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10.8 Načini oglaševanja 

PROMOCIJSKI VIDEO 

Glede na razmere smo se odločili, da posnamemo promocijski video, s pomočjo katerega bi promovirali 

domače produkte lokalnih pridelovalcev in spodbujali domačine in širšo javnost, tudi tujce, k čim 

pogostejši uporabi le teh. Promocijski video bomo pripeli na spletno stran Osnovne šole Polzela, 

občinsko spletno stran in spletno stran posestva Lavender Hill. 

OŠ POLZELA (Spletni časopis) IN SPLETNA STRAN 

Pred izvedbo aktivnosti bomo na spletni strani naše šole posebno rubriko namenili tudi oglaševanju 

naše aktivnosti in s tem privabili večje število učencev naše šole, vzpodbudili jih bomo, da k aktivnosti 

povabijo svoje prijatelje od drugod. 

ŠOLSKI ZVOČNIK 

Dnevno bomo oglaševali in jih vabili k udeležbi (pripravljen reklamni spot). 

PRILOŽNOSTNA RAZSTAVA V AVLI ŠOLE 

Pripravili bomo priložnostno razstavo, ki bo vključevala materialno gradivo in povabilo na delavnice. 

FACEBOOK 

Facebook bo kot vodilno socialno omrežje 

današnjega časa zelo uporaben za naše oglaševanje, 

saj ga uporablja večina mladih. Na njem bomo 

ustvarili dogodek, ki bo z zanimivim programom in 

fotografijami privabil mladino. 

POLZELAN 

POLZELAN je mesečnik, ki ga prejemajo 

gospodinjstva občine Polzela. Pripravili bomo 

prispevek, ki bo na kratek, hkrati pa tudi zanimiv 

način opisal naš projekt. 

LETAKI 

Zamislili smo si letake, ki bodo dosegljivi na 

lokacijah, ki jih naši vrstniki obiskujejo (šola, 

Komenda, občina, oglasne deske).  

 

 

 

 

 

Slika 38: Letak 
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11. Pomoč pri projektu 

Pri projektu so nam bili v pomoč: Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela, Turistično društvo Občine 

Polzela, vodja Turistično informacijskega centra za turizem Damjan Jevšnik, Občina Polzela, kmetija 

Sevšek, kmetija Košec, Dejan Glavnik – lastnik posestva Lavender Hill, Peter Čvan – pridelovalec 

jabolčnega soka, Matjaž Pur – kuharski chef, Majda Pur – žena kuharskega chefa in Osnovna šola 

Polzela. 

 

12. Zaključek in sklepne misli avtorjev 

Pri izdelavi te naloge smo se pri interesni dejavnosti zelo povezali, četudi je potekala večina dela na 

daljavo.  Šele zdaj vemo, kaj pomeni skupinsko delo na daljavo. Zavedamo se, da nam je raziskovalno 

delo vzelo veliko časa in energije. Zavedamo pa se tudi, da je bilo vredno in da smo z našo idejo presegli 

vse naše zmožnosti. Še sanjalo se nam ni, da nam bo tako dobro uspelo. Lahko se namreč pohvalimo s 

svojim proizvodom, ki je po vrhu vsega še zelo okusen in vedno aktualen. Pri sodelovanju z različnimi 

ljudmi, od katerih smo se ogromno novega naučili, smo poleg praktičnega znanja dobili zakladnico 

novih poznanstev. Spopadali smo se tudi z zavrnitvami, vendar smo se med seboj spodbujali, tako da 

nam to ni vzelo preveč energije.  Pravzaprav nam je to predstavljalo samo še dodaten izziv in nam 

prineslo trdo kožo. Idej imamo še veliko, a nam je zmanjkalo časa, da bi jih poskušali realizirati. 

Mogoče v prihodnosti idejo nadgradimo, najprej pa jo bomo realizirali v okviru naše šole, tudi tako 

bodo naši namazi znani po Sloveniji ter izven nje. To pa je cilj vsakega turističnega proizvoda. V 

bodočnosti pa …, kdo ve?  
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