Občina Bloke

Občina Loška dolina
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Čipkolita
1. Lesena ročno vezena
broška LUNIN CVET
• cena: 26,90 € / kos

- LUNIN CVET lesena broška
Na pivškem se skrivnostno
pojavlja in izginja 17 presihajočih
jezer. Legenda pravi, da polna
luna prinaša dež, posledično se
pojavijo jezera in rože zacvetijo.
Po navdihu jezer so nastale lesene
ročno vezene broške, kjer nit
pronica skozi cvet kot voda skozi
tla.

ČIPKOLITA
Mojca Brezavšček
E: hello@cipkolita.com
FB, IG: @Cipkolita
www.cipkolita.com
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Ponudba:
1. Slike Pebble Art 43 cm x 24 cm
• cena: od 60,00 € / kos
2. Slike Pebble Art 25,5 cm x 25,5 cm
• cena: od 58,00 € / kos
3. Slike Pebble Art 24 cm x 24 cm
• cena: od 55,00 € / kos
4. Slike Pebble Art 23 cm x 19 cm
• cena: od 40,00 € / kos
5. Slike Pebble Art, na lesenih tablicah
20cm x 15 cm
• cena: od 20,00 € / kos
6. Slike Pebble Art, v srčku 15 cm
• cena: 16,00 € / kos

Edita Čotar
Pebble Art:
Slike iz kamenčkov
V prelepi deželi pivških
presihajočih jezer se rojeva
moja umetnost kamenčkov.
Ustvarjam čudovite slike iz
naravnih materialov, ki jih
nabiram na rečnih in morskih
obalah, na polju in v gozdu,
medtem ko raziskujem in
odkrivam sledove preteklosti.
Drobni kamenčki, obrušeni od
vode, školjke, stari koščki lesa,
suhe vejice, drevesno lubje...
posebna energija iz
pradavnine - navdih za nove
zgodbe. Vsaka od slik je
drugačna, posebna,
neponovljiva. Podobe v njih
izžarevajo posebno energijo,
prebujajo prijetna čustva.
Podarite takšno sliko nekomu,
ko mu želite sporočiti, da je
nekaj posebnega.

EDITA ČOTAR
E: cotar.edita@gmail.com
FB: Edita Čotar
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Žajfarnica
Nataša Čeh
Žajfarnica je znamka, ki je
nastala iz ljubezni do izdelave
naravnih mil.
Kasneje so se milom pridružile
še dišavne sveče in voski.
Zagotavljamo vrhunsko
izvedbo privlačnih, dišečih in
unikatnih izdelkov z 0
kalorijami.
Izdelujemo tudi po naročilu in
vaših željah.
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Nataša Čeh s.p.
Erazmova ulica 12, 6230 Postojna
M: 031 531 796
E: zajfarnica@gmail.com
FB, IG: Žajfarnica

Ponudba:
1. Mila
Pet receptur mil v različnih barvnih
variacijah, odišavljenih s skrbno
izbranimi mešanicami eteričnih olj.
• cena: odvisna od teže mila in količine
naročila (od 2,00 do 12,00 € / kos)
2. Dišavne sveče
Svečke v kozarcih v videzu desertov
in slaščic v različnih barvnih
kombinacijah, odišavljene z raznimi
dišavnimi in eteričnimi olji.
• cena: odvisna od teže svečke in količine
naročila (od 5,00 do 22,00 € / kos)
3. Dišavni voski
Voski v videzu čokoladic in slaščic v
različnih barvnih kombinacijah,
odišavljeni z raznimi dišavnimi in
eteričnimi olji.
• cena: odvisna od teže posameznega
voska in količine naročila.
(od 1,50 do 9,00 € / kos)

3. Domača mocarela
• cena: 8,00 € / kg
4. Mehki sir
• cena: 8,00 € / kg
5. Maslo
• cena: 13,00 € / kg
Nudimo tudi darilno pakiranje naših izdelkov.
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1. Poltrdi ovčji sir
• cena: 20,00 € / kg
• cena: 10,00 € / 0,5 kg
2. Ovčji sir v oljčnem olju
• cena: 5,00 € / 300 g
3. Albuminska skuta
• cena: 5,00 € / 0,5kg
4. Potica (orehova, lešnikova)
• cena: 14,00 € / kg
5. Različni piškoti
• cena: 10,00 € / kg
6. Kruh (različne vrste)
• cena: 4,00 € / kg

8

9

1. Poltrdi kravji sir v zabojčku 1/1
• cena: 9,00 € / kos

Smo družinska kmetija, ki se
ukvarja s proizvodnjo mleka
in predelavo v mlečne
izdelke: poltrde sire z dodatki
ali brez , čvrste jogurte raznih
okusov, albuminsko skuto ,
surovo maslo in še bi se kaj
našlo. Živali se poleti pasejo
na bližnjih pašnikih, v
zimskem času pa jih imamo v
hlevu . Od leta 2014 imamo
certifikat, da naši izdelki ne
vsebujejo gensko
spremenjenih organizmov –
“brez GSO” . V letu 2019 smo
za naše mleko pridobili
certifikat “EKOLOŠKA
PRIDELAVA”.

Miha
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2. Poltrdi kravji sir v zabojčku 2/1
• cena: 16,00 € / kos
3. Poltrdi kravji sir v zabojčku 4/1
• cena: 30,00 € / kos
4. Poltrdi kravji sir in sir v oljčnem olju
• cena: 16,00 € / kos

Družinska kmetija
Štemberger

1. Poltrdi kozji sir
• cena: 17,00 € / kg

Kmetija Štemberger se nahaja v
vasi Vrbica, oddaljena le 4 km od
Ilirske Bistrice. Na kmetiji se že
vrsto let ukvarjamo z vzrejo
drobnice in sirarstvom.
Posvečamo se predvsem pridelavi
kozjih izdelkov iz kozjega mleka in
to v času, ko znanstveniki v svetu
odkrivajo nova spoznanja o
prednostih kozjega mleka pred
mlekom ostalih živali. Redno
uživanje kozjega mleka in
njegovih izdelkov ugodno vpliva
na občutljiv želodec in črevesje,
premaga stres, tesnobo in motnje
v koncentraciji, dojenčkom lahko
nadomesti materino mleko, nima
alergijskih lastnosti… zato ga v
svetu upravičeno imenujejo “BELO
ZLATO”. Naši izdelki so prejeli
številna visoka priznanja za
kakovost.

DRUŽINSKA KMETIJA ŠTEMBERGER
Jože Štemberger
Vrbica 32, 6230 Ilirska Bistrica
M: 041 469 496, T: 05 710 11 50
E: izi.stem@gmail.com
www:kmetija-stemberger.si
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1. Gozdni, cvetlični in lipov med
• cena: 11,00 € / 930 g
2. Hojev med
• cena: 12,00 € / 930 g
• cena: 6,50 € / 450 g
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1. Cvetlični med
• cena: 13,00 € / 900 g
• cena: 8,00 € / 450 g
• cena: 5,00 € / 250 g
• cena: 3,50 € / 150 g
2. Gozdni med
• cena: 14,00 € / 900 g
• cena: 8,50 € / 450 g
• cena: 5,50 € / 250 g
• cena: 4,00 € / 150 g

Ekološka kmetija
in čebelarstvo
Dolgan
Naša kmetija se nahaja v vasi
Narin. Je srednje velika
kmetija, ki jo sestavljajo gozd,
travniki, pašniki, njive ter
visokodebelni sadovnjaki
starih sort jablan, hrušk in sliv.
Na kmetiji trenutno redim 15
glav goveje živine in preko 80
čebeljih družin. Čebelji pridelki
so vključeni v sistem SMGO
(Slovenski med z zaščiteno
geografsko označbo),
ekološko čebelarstvo in
znamko Zeleni kras ter
znamko Medvedu prijazno.

EKOLOŠKA KMETIJA IN ČEBELARSTVO DOLGAN
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1. Lipov med
• cena: 11,00 € / 900g
2. Gozdni med
• cena: 11,00 € / 900g
3. Cvetlični med
• cena: 10,00 € / 900g
3. Cvetni prah
• cena: 5,00 € / 125g
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Ponudba:
1. Česnovi vršički v kisu
• cena: 3,00 € / 350g
2. Česen v oljčnem olju
• cena: 5,00 € / 210g
3. Jagodni džem
• cena: 4,00 € / 230g
4. Slivov džem
• cena: 3,00 € / 230g
5. Vložena pesa v kisu
• cena: 3,00 € / 350g
6. Moka pšenice horasan (kamut)
• cena: 2,50 € / 500g
7. Zdrob pšenice horasan (kamut)
• cena: 3,00 € / 500g
8. Pirina moka
• cena: 3,00 € / 1kg
9. Pirin zdrob
• cena: 2,00 € / 500g
10. Ričkovo olje
• cena: 10,00 € / 250ml

Oštirjeva kmetija
Površine Oštirjeve kmetije so
razporejene po celotnem območju
Cerkniškega polja, kjer
pridelujemo ekološke pridelke kot
so: šparglji, česen, razna žita, v
zadnjih letih pa tudi riček. Slednji je
bolj poznan na koroškem pod
imenom toter, glede na naše
izkušnje pa dobro uspeva tudi na
notranjskem. Semenke na kmetiji
hladno stisnemo v olje.
Kmetija se ponaša z enim največjih
kozolcev v bližnji okolici. Večina
pohištva Oštirjeve kmetije, je delo
pridnih rok naših prednikov.
Zadnja leta hišo in njeno
notranjost obnavljamo, pri tem pa
posvečamo največ pozornosti
kulturni dediščini naših prednikov.
Večino pohištva, orodja in
pripomočkov smo restavrirali,
ogledate pa si jih lahko na spletni
strani ali pri nas na kmetiji.

11. Ričkov drobljenec
• cena: 4,00 € / 500g
12. Hruškovo žganje
• cena: 6,00 € / 350ml
13. Slivovka
• cena: 6,00 € / 350ml
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14. Sadjevec
• cena: 6,00 € / 350ml

OŠTIRJEVA KMETIJA
Urša Jakopin NDDNK
M: 040 190 910 (Boris Jakopin)
051 386 915
E: ostirjeva.kmetija@gmail.com
www.ostirjeva-kmetija.com

Ponudba:
1. Kruh (štruca): ržen ali pirin
• cena: 3,00 € / 400g
2. Kruhi z dodatki : ajdov z orehi
ali suhimi hruškami /
mediteranski /
bel / z ocvirki /
s čebulo in panceto
• cena: 4,00 € / 400g
3. Namaz: iz jajčevcev /
iz pečene buče
• cena: 3,00 € / 350g
4. Domač kuhan fižol
• cena: 2,00 € / 350g
5. Jabolčni sok
• cena: od 2,00 € / 1 liter

Kmetija Kmetovi
Rihard Baša
Na kmetiji Kmetovi, ki se nahaja v
Jasenu pri Ilirski Bistrici, se
ukvarjamo s kmetijsko pridelavo
sadja in zelenjave. Naše lastne
pridelke predelamo v sadne in
zelenjavne sokove, pripravljamo
pa tudi tradicionalne slaščice in
pečemo kruh.
Posebnost, ki jo naša kmetija
ponuja, je prenos znanj iz
tradicionalne kuhinje z
organizacijo izobraževanj in
predstavitvenih delavnic na temo
lokalne kulinarike.

Rihard Baša
M: 031 209 629
E: rihardbasa@gmail.com
FB: Rihard Baša
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Ponudba:
1. Pečenice in koženice
• cena: 7,50 € / kg
2. Dimljene klobase
za kuhanje
• cena: 10,00 € / kg
3. Suhe klobase
• cena: 14,00 € / kg
4. Salame
• cena: 18,00 € / kg
5. Suhi zašinek
• cena: 15,00 € / kg
6. Suha prata
• cena: 15,00 € / kg
7. Suha panceta
• cena: 14,00 € / kg
8. Krvavice
(Nudimo le v zimskem času)
9. Degustacija mesnin
• cena: 5,00 € / osebo

PREDELOVALNICA MESA PREMRL
Bogdan Premrl s.p.
Predjama 31, 6230 Postojna
M: 031 433 328
E: premrlbogdan@gmail.com
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Kmetija Zajc MPT
1. Sveža govedina (mešano)
• cena: 6,80 € / kg
2. Suha govedina
• cena: 22,00 € / kg
3. Suha svinjska salama
• cena: 10,00 € / kos
3. Pečenice
• cena: 8,00 € / kg
5. Dimljene klobase za kuhanje
• cena: 10,00 € / kg
6. Kožarice
• cena: 9,00 € / kg
7. Salamini
• cena: 15,00 € / kg
8. Velikonočna žolca
• cena: 4,00 € / porcija
9. Dimljeno meso
• cena: 12,00 € / kg
10. Tunka
• cena: 16,00 € / kg
11. Pečena panceta
• cena: 14,00 € / kg
12. Suha panceta
• cena: 16,00 € / kg
13. Zašink
• cena: 19,00 € / kg
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14. Ocvirki
• cena: 10,00 € / kg

družinska kmetija na
obrobju Planinskega polja
Ukvarjamo se z živinorejo,
stremimo k prostemu pašništvu.
Meso našega goveda je dragoceno
za zdravje, saj vsebuje manj
maščob, več vitamina E in A, visok
delež antioksidantov ter do 30
odstotkov manj holesterola.
Mesni in suhomesnati izdelki iz
govejega in svinjskega mesa so
pripravljeni na naraven in
tradicionalen način – rahlo dimljeni
ter sušeni na planinskem zraku.
Sveža govedina je na voljo vsak
teden, mesne in suhomesnate
izdelke lahko kupite v naši domači
prodajalni v Planini ter vsako
soboto na Kmečki tržnici v Postojni.
Posebne ponudbe mesnin imamo v
zimskem in velikonočnem času.
Po naročilu vam pripravimo
narezke iz domačih mesnin.

KMETIJA ZAJC MPT
Cvetko Milavec, dopolnilna dejavnost na kmetiji
Planina 42, 6232 Planina
M: 040 995 724 in 040 222 985
E: kmetija.zajc@gmail.com
www.kmetijazajc.si

Založila in izdala: RRA Zeleni kras, d.o.o.
Oblikovanje: Barbara Kogoj, posodobitev: Mateja Premrl
Fotografije: arhiv ponudnikov, Fotolia, Weibliche Wachtel (Wikimedia Commons)
Naslovna fotografija: Simon Avsec

