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ZAHVALA 

 

Velika zahvala gre našima mentoricama Urški Marčič in Bojani Keršič Ružič,  ki sta nas pri 

izdelavi turistične naloge ves čas spodbujali in nam omogočili, da spoznamo domačo 

kulinariko. 

Zahvaljujemo se našemu ravnatelju, g. Johannu Lacu, za spodbudo in podporo pri izdelavi 

naloge in ostalih aktivnostih ter hišniku Ludviku Novaku za pomoč pri izvedbi turistične 

tržnice.      

Za posredovanje informacij in pripravljenost za sodelovanje se zahvaljujemo vsem 

proizvajalcem in dobaviteljem, ki so nam podarili svoje izdelke za oblikovanje našega 

turističnega spominka. To so: 

- Pletarstvo Kalman, Koloman Gomboc, Polana 

- Dajč produkt, Andreja Rojko Dajč, Sotina 

- Oljarna Pojbič, Pojbič Miran, Gornji Petrovci 

- Oljarna Hari, Križevci 

- Medičarstvo Celec, Ratkovci 

- Eko-socialna kmetija Korenika, Šalovci 

- Čebelarstvo Novak Zvonko, Selo 

- Izdelki iz lesa, Štefan Županek, Šalovci 

 

Za  pomoč se zahvaljujemo tudi staršem in vsem ostalim, ki so nam kakorkoli pomagali pri 

nastajanju in izvedbi turistične naloge. 

Hvala. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

  



 »KORBLIN« GORIČKIH DOBROT 

___________________________________________________________________________ 

 
3 

 

POVZETEK 

S projektno turistično nalogo »KORBLIN« GORIČKIH DOBROT, predstavljamo  našo 

idejo o turističnem spominku domačega kraja. Želeli smo, da bi bil naš spominek odsev kulturne 

dediščine naše pokrajine, uporaben in na izgled privlačen. Tako smo na osnovi bogate in 

edinstvene kulinarike Goričkega oblikovali kulinarični spominek v obliki darilnih košaric oz. 

»korblinov« kot jih poimenujemo na Goričkem.   

V nalogi so predstavljeni trije kulinarični paketi: »Korblin« bučnih dobrot, »Korblin« sladkih 

sanj in »Skrinjica babičinih dobrot«. Vsak kulinarični paket temelji na eni tipični sestavini 

goričke kulinarike. Nekaterim košaricam smo dodali preproste recepte naših babic za enostavne 

in slastne goričke dobrote, ki se jih lahko pripravi iz sestavin v naših »korblinih«.  

Sestavine »korblinov« so proizvodi lokalnih proizvajalcev, ki že ponujajo tipične in za našo 

regijo značilne okuse v obliki različnih izdelkov. Pri oblikovanju kulinaričnega spominka smo 

upoštevali tudi ekološko pridelavo. Odločili smo se, da izdelke ponudimo v unikatnih, ročno 

izdelanih košaricah in skrinjicah rokodelcev Krajinskega parka Goričko, ki ohranjajo 

tradicionalne, a že nekoliko pozabljene domače obrti.  

Namen naloge je oblikovati zanimivo promocijo domače pokrajine ter njenih zakladov, ki jo je 

turist doživel in okusil, ter da bi delček spoznanj odnesel s sabo domov in jo podoživel ob 

pripravljanju goričkih dobrot. 

 

Ključne besede: turistična naloga, Goričko, kulinarični spominek, kulinarika 
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SUMMARY  
 

With the project named BASKET OF GORIČKO DELIGHTS, we present our idea of the local 

tourist souvenir. We wanted our souvenir to reflect our regional cultural heritage, to be useful 

and attractive in its appearance. On the basis of the rich and unique Goričko cuisine we 

proposed a culinary souvenir  in the form of a gift baskets gourmet, or "korblini" as they refer 

in the local Goričko dialect. 

 

In the project there are presented three culinary packages: Basket of pumpkin delights, Honey 

dreams basket and the Box of grandmother's secrets. Each culinary package is based on one 

typical component of Goričko cuisine. To some of the baskets we added a simple recipes from 

our grandmothers times  for the simple and delicious delicacies of Goričko region, which can 

be prepared from ingredients in those baskets. 

 

The ingredients of the baskets are products from local manufacturers, who already offer the 

typical and for our region specific flavors in the form of a variety of the products. In the creation 

of culinary souvenir we also took care about organic production components. We decided to 

offer the products in the unique handmade baskets and boxes made by the craftsmen of Goričko 

regional park and which maintain the traditional but somehow already a bit forgotten 

handcrafts. 

 

The purpose of the project is to design an interesting promotion of the local region and its 

treasures, experienced by the tourists with the aim to take them back to their homes and 

recapture them all by preparing those Goričko culinary delights. 

 

Keywords: tourist project, Goričko, culinary souvenir, culinary 
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1. UVOD 

Na naši šoli že vrsto let deluje turistični podmladek, ki se srečuje v okviru Turističnega krožka. 

Delo v krožku nas veseli, saj je drugačno, aktivno in vedno zelo zanimivo, saj spoznavaš še 

neodkrite kotičke domače pokrajine, s katerimi se želiš malo pobahati ter jo predstaviti še 

drugim in jih tako zelo navdušiti, da pridejo in tudi sami raziščejo pokrajino »tam zgoraj«. 

Vsako leto učenci v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava izdelamo turistično nalogo, 

s katero spoznavamo domače kraje, njihove značilnosti in posebnosti ter raziskujemo možnosti, 

s katerimi bi zaklade naših krajev predstavili čim širšemu krogu ljudi.  

V letošnji turistični projektni nalogi »KORBLIN« GORIČKIH DOBROT je predstavljena 

naša ideja o turističnem spominku domačega kraja. Že v naslovu naše naloge je prepoznati, da 

smo z nalogo raziskovali, odkrivali kulinarične zaklade domače Goričke pokrajine. Oblikovali 

smo kulinarični spominek v obliki darilnih košaric oz. »korblinov« kot jih poimenujemo na 

Goričkem. Kulinarični spominek je tako odsev bogate, zanimive in edinstvene kulinarike 

Goričkega.  

V nalogi so predstavljeni trije kulinarični paketi in vsak izmed njih ima eno sestavino kot rdečo 

nit. »Korblin« bučnih dobrot je sestavljen na temo bučnih semen. Za bučna semena pa smo se 

odločili zato, ker vsebujejo številne zdravju koristne snovi, so odličnega okusa in vonja. Bučno 

olje, ki ga tradicionalno že vrsto let stiskajo iz bučnih semen, ni cenjeno samo na Goričkem ter 

v Sloveniji, ampak tudi v tujini. »Korblinu« smo priložili še knjižico receptov, v kateri smo 

zbrali znane in tudi manj znane jedi, ki jih lahko pripravimo iz bučnih semen in olja.  

Rdeča nit drugega kulinaričnega paketa je ajda. Ajdo v naših krajih imenujemo »kraljica« polj, 

je glavna sestavina številnih goričkih jedi, katere so kuhale že naše babice. Zato smo drugi paket 

poimenovali »Skrinjica babičinih dobrot« in smo mu poleg ajdove kaše, ajdove moke, dodali 

še leseno kuhalnico in preproste recepte kot spodbudo turistom, da se tudi sami doma 

preizkusijo v pripravi jedi. 

Tretji paket smo poimenovali »Košarica sladkih sanj«. Sestavljen je iz medu, medenjakov, 

posušenega sadja ter zelišč za pripravo čajev.  Torej vsebuje produkte za sladkosnede, s katerimi 

se razvajajo brbončice. 

Naše »korbline« smo sestavili iz različnih produktov, saj si želimo, da bi vsak turist lahko nekaj 

našel zase kot spominek ali pa z izbranim spominkom razveselil še koga.  

V »korblinih« smo prepoznali dobro promocijo domačega kraja in njenih zakladov. Namenili 

smo jih kot uporaben spominek iz potepanja po Goričkem in bi želeli turisti delček obiskane 

pokrajine odnesti s seboj in z njim razveseliti svojce in prijatelje.  
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1.1. Izbira teme 

Mentorici turističnega krožka, Urška Marčič in Bojana Keršič Ružič sta nas ob začetku šolskega 

leta seznanili s  temo letošnjega festivala Turizmu pomaga lastna glava, ki nosi naslov Turistični 

spominek mojega kraja. Tudi letošnja tema nam je bila veliki izziv, saj je kljub dobremu 

poznavanju domače pokrajine, težko najti tisto res dobro idejo, ki bi povezovala bogato in 

edinstveno kulturno dediščino Goričkega. Spomnili smo se vsebin, ki smo jih v preteklosti že 

raziskovali, razvijali ter predstavljali. V večletnem odkrivanju potencialov domače pokrajine 

smo že iskali zanimive zgodbe, kolesarske poti, spoznavali bogato kulturno dediščino naših 

babic in dedkov ter iskali možnosti zelenega turizma. Odločili smo se, da znanja in izkušnje 

povežemo ter jih predstavimo v novi podobi, v obliki kulinaričnega spominka. Želeli smo 

ustvariti zanimiv, edinstven in uporaben spominek, ki bi združeval spoznanja o tipičnih  

značilnostih Goričkega in bi turista, kateri bi odnesel spominek v domače okolje, nato še dolgo 

spominjal na prijetna doživetja.  

Pri iskanju dobrega turističnega spominka smo izhajali iz dejstva, da Goričko leži na stičišču 

različnih kulturnih tokov in da je njegova pestra in edinstvena kulturna dediščina rezultat 

specifične in zelo pestre zgodovine. To nas je spodbudilo k iskanju edinstvenih in prepoznavnih 

značilnosti naše pokrajine. Vodila nas je ideja, da bi bil naš spominek odsev kulinarične 

posebnosti pokrajine, ki jo je turist raziskoval ter bi delček številnih spoznanj odnesel s sabo. 

V domačem okolju bi s spominkom še enkrat podoživel prijetna doživetja in bi omogočal nova 

odkritja okusov ter navsezadnje le te delil naprej.  

V svoji okolici smo pobrskali po obstoječi turistični ponudbi in odkrili veliko lokalnih 

proizvajalcev, ki že ponujajo tipične in za našo regijo značilne okuse v obliki različnih izdelkov, 

po katerih so poznani v Sloveniji in tudi v tujini. Odločili smo se, da te izdelke povežemo in jih 

turistom ponudimo v obliki košaric in skrinjic. Tako smo oblikovali tri t.i. kulinarične košarice 

oziroma »korbline« in vsaka od njih ima rdečo nit oziroma sestavino. Odločili smo se za 

»kraljico« prekmurskih polj - ajdo, bučna semena, med in zelišča. Sestavine, ki so nepogrešljivi 

del goričke kuhinje. Nekaterim našim košaricam smo zato dodali preproste recepte naših babic 

za enostavne in slastne goričke dobrote, ki se jih lahko pripravi iz sestavin v naših »korblinih«.  

Želeli smo, da bi bil naš kulinarični spominek ne le odsev kulturne dediščine naše pokrajine, 

ampak tudi uporaben in na izgled privlačen. Odločili smo se, da izdelke ponudimo v unikatnih, 

ročno izdelanih košaricah in skrinjicah rokodelcev Krajinskega parka Goričko, ki ohranjajo 

tradicionalne, a že nekoliko pozabljene, domače obrti.  

Tako smo kulinarični spominek »korblin« spletli iz sestavine domače kulinarike, tradicije 

domačih rokodelcev, ekoloških pridelkov lokalnih proizvajalcev  in naravnih materialov. 
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1.2. Metode dela 

Pri pripravi naloge smo se odločili, da bomo uporabili več metod raziskovalnega dela, s katerimi 

bi pridobili čim več informacij o že obstoječi turistični ponudbi, spominkih, izdelkih, 

ponudnikih in možnostih trženja. Le te pa bi nam olajšale izbrati najboljšo idejo za našo letošnjo 

projektno nalogo.  

Na začetku smo dobro preučili razpisano temo. Prva metoda, ki se je že v preteklosti izkazala 

za učinkovito, je bila metoda viharjenja možganov. Metodo smo izvedli kar med člani 

turističnega krožka. Z njo smo želeli izvedeti, na kaj pomislimo ob besedi spominek. Na ta 

način je bilo zbranih zelo veliko zanimivih idej. Največkrat zapisane besede so bile kulinarika, 

oblačila,… Sledilo je usklajevanje in izbiranje zanimive, uporabne in uresničljive ideje. 

Odločili smo se za kulinarični spominek, ki bo temeljil na osnovnih in prepoznavnih sestavinah 

goričke kulinarike. Izbrali smo ajdo, bučno olje ter bučna semena in med.  

Učenci smo se razdelili v skupinice ter si porazdelili delo. V nadaljevanju je imela vsaka 

skupinica nalogo, da sestavi privlačen, edinstven kulinarični paket, ki naj  bi bil sestavljen iz 

produktov ter razmisli o možnostih zanimivega izgleda kulinaričnega paketa. Določili smo 

največje število izdelkov in najbolj primerno količino posameznega produkta. 

Sledilo je raziskovanje po spletu o ponudnikih in njihovih izdelkih. Odločili smo se, da bomo 

izbirali proizvajalce, ki prihajajo iz Krajinskega parka Goričko. Po številnih usklajevanjih in 

dopolnjevanjih so bili naši kulinarični paketki sestavljeni. Vsaka skupinica se je odločila za 

izgled in poimenovanje. Razmislili in oblikovali smo tudi t.i. prepoznavne znake naših paketov.  

Pri oblikovanju paketov nas je vodila ideja o dejanski uresničitvi, zato smo stopili v stik s 

številnimi lokalnimi proizvajalci. Opravljeni so bili številni telefonski klici in napisanih kar 

nekaj prošenj. Lokalni proizvajalci in rokodelci so z veseljem prisluhnili našim idejam ter 

prošnjam in nam ponudili podporo pri oblikovanju našega kulinaričnega spominka.  
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2. KULINARIČNI TURISTIČNI SPOMINEK 

 

2.1. »KORBLIN« GORIČKIH DOBROT 

 

2.1.1. Kulinarični paket 1: »Korblin« bučnih dobrot 

Sestava paketa: 

- Pletena košara                                                                            

- Bučno olje - 0,25 l  

- Bučno seme v mlečni čokoladi - 100 g  

- Bučno seme v beli čokoladi z okusom maline - 100 g 

 

                  

           Slika 1: »Korblin« bučnih dobrot v naravi                          Slika 2: »Korblin« bučnih dobrot 

                   (vir: Nina Brandl, januar 2019)                                  (vir: Lana Kerčmar, januar 2019) 

   

Paket »Korblin« bučnih dobrot je sestavljen na osnovi buč oz. bučnih semen. Naš turistični 

spominek temelji na kulinaričnem oz. gastronomskem in pletarskem področju. V paketu najdete 

tipično prekmursko bučno olje, bučna semena pomočena v belo čokolado z okusom maline in 

bučna semena pomočena v mlečno čokolado. Bučne dobrote vas takoj spomnijo na Prekmurje 

in njihovo bogato zgodovino ter tradicijo, saj prekmurske bučne dobrote vsakodnevno 

popestrijo tudi naše obroke. Paket turista spomni na prijetna doživetja na Goričkem, saj 

vključuje same prekmurske bučne dobrote, s katerimi se razvajajo naše brbončice. V paketu so 

dodani tudi recepti. 

 

 

2.1.1.1. Opis proizvodov 

Bučno olje je kulinarična posebnost Slovenskih pokrajin – Prekmurja in Štajerske. Pridobiva 

se iz semen buč in se najpogosteje hladno stiska. Uporablja se pri pripravi solat, sladic ali kot 

začimba pri kuhi. Odločili smo se za bučno olje iz Oljarne Hari v Križevcih. 

Bučno seme je značilno za Prekmurje in Štajersko. Iz bučnih semen se dan danes ustvarjajo 

vsemogoče dobrote. Že v starih časih so ga na njivah ročno pobirali iz buč. Za naš »korblin« 

smo izbrali bučno seme v mlečni in beli čokoladi za vse sladkosnede.  
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Bučno seme v beli čokoladi z okusom maline je izdelek, ki ga prideluje Dajč produkt. Bučna 

semena za sabo nosijo veliko kulinarično zgodovino Goričkega. Za modernejši način so semena 

pomočena v belo čokolado in malinov pire. 

 

Bučno seme v mlečni čokoladi je izdelek, ki ga prideluje Dajč produkt. Izdelek je podoben 

zgoraj opisanemu, razlikujeta se po okusu čokolade. Izdelka se bodo razvselili vsi sladkosnedi, 

odlično aromo pa dajejo tudi bučna semena.  

Vsi kulinarični izdelki so v ročno izdelani pleteni košari iz šibja, ki jo lahko pozneje uporabimo 

za različne namene (shranjevanja sadja, …). 

 

 

 

2.1.1.2. Proizvajalci in dobavitelji 

- Pletarstvo Kalman – Koloman Gomboc 

- Dajč produkt 

- Oljarna Hari 

 

Pletarstvo Kalman – Koloman Gomboc 

Koloman plete košare in košarice iz vrbovih šib. Z njimi opleta tudi steklenice. Pri svojem delu 

uporablja surove in kuhane šibe. Za svoje izdelke je v letu 2010 prejel certifikat obrtno-

podjetniške zbornice Izdelek domače obrti.  

Koloman svoje znanje prenaša tudi na mlajše rodove, saj izvaja različne delavnice za šole in 

društva, kjer se v pletenju košar lahko preizkusijo tudi učenci in njihovi mentorji.  

Za njegove izdelke smo se odločili, ker so izvirni, ročno izdelani in ravno pravšnji »korblini« 

za naše goričke dobrote. Izdelal nam je tri različne košarice.  

 

  

                 Slika 3: Pletenje košar iz šibja                                Slika 4: Izdelki Pletarstvo Kalman 

            (vir: arhiv Pletarstvo Kalman, 2017)                           (vir: Lana Kerčmar, januar 2019) 
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DAJČ produkt  

Na skrajnem severozahodu Goričkega, tik ob meji z Avstrijo, sredi neokrnjene narave, leži 

podjetje Dajč produkt. Dajč produkt je družinsko podjetje s tradicijo, ki se ukvarja z oljarstvom, 

žagarstvom, pridelavo biomase - lesnih sekancev, tesarstvom, krovstvom in kleparstvom. 

Prednosti, ki si jih podjetje pripisuje, so prijazen pristop h kupcu, strokovnost, predvsem pa 

dolgoletne izkušnje. Začetek pridobivanja izkušenj in znanj sega namreč daleč nazaj, v leto 

1853, ko so s prvo dejavnostjo, in sicer oljarstvom, pričeli njihovi predniki. Iz roda v rod 

nadaljujejo tradicijo, izboljšujejo tehnologijo in kakovost. 

Dajč produkt nam je velikodušno podaril svoje izdelke, ki smo jih uporabili v naših kulinaričnih 

paketih in jih bomo lahko ponudili tudi na turistični tržnici. To so bučna semena pomočena v 

mlečno čokolado, v belo čokolado, v belo čokolado z okusom maline in  kapučina, ...  

Imajo pa tudi pražena, naravna, karamelizirana in ostala semena. To pa niso njihovi edini 

produkti, saj pridelujejo tudi domače bučno olje, jabolčni kis in različne marmelade.  

 

            

              Slika 5: Bučno seme Dajč                                                  Slika 6: Bučno olje Dajč 

         (vir: Nina Brandl, januar 2019)                                      (vir: arhiv Dajč produkt, 2018) 

 

Oljarna Hari  

Je oljarna v Križevcih, ki stoji nasproti cerkve. V oljarni stiskajo bučno seme na tradicionalen 

način v zeleno bučno olje. V oljarni je možno kupiti olje ali pa si ga stisnete kar iz svojega 

posušenega bučnega semena. Oljarno Hari vodi gospa Nada Hari.  

 

 

 

2.1.1.3. Cena turističnega spominka 

- Pletena košara                                                                                   

- Bučno olje - 0,25 l                                                                             

- Bučno seme v mlečni čokoladi - 100 g                                             

- Bučno seme v beli čokoladi z okusom maline - 100 g 

 

            8,00 €      

            6,00 €       

            3,60 €    

            3,60 € 

         ----------- 

          21,20 € 
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2.1.2.   Kulinarični paket 2: »Skrinjica babičinih dobrot« 

 

 

Sestava paketa: 

- Lesena skrinjica 

- Ajdova kaša - 500 g 

- Ajdova moka - 500 g  

- Lesena kuhalnica 

 

 
        Slika 7: »Skrinjica babičinih dobrot 

          (vir: Nina Brandl, januar 2019) 

 

Paket »Skrinjica babičinih skrivnosti«  je sestavljen na osnovi ajde in lesa. V paket smo dali 

tipične prekmurske dobrote, ki bo turista spomnil na prijetno doživetje in kulturo Goričkega. V 

leseni skrinjici je ajdova kaša, ajdova moka, nekaj »babičinih« receptov za pripravo jedi iz 

adjdove moke in kaše ter lesena kuhalnica, ki bo v pomoč pri pripravi jedi. 

 

 

2.1.2.1. Opis proizvodov 

 

Ajda 

Ime ajda je najlažje povezati z nazivom znane kulturne rastline iz družine žit ajda. Ajda je 

poljščina z več stoletno zgodovino tudi v Prekmurju, kjer ji v narečju pravijo »hajdina«. 

Zgodovina ajde v Prekmurju je zelo zanimiva in se ohranja že dolga leta. V današnjih časih jo 

vedno bolj cenimo, saj je zelo zdrava in se iz nje da pripraviti veliko različnih jedi.   

 

 

Ajdova moka 

Z mletjem ajdovih semen dobimo ajdovo moko. Ajdova moka je zelo tipična za Prekmurje, saj 

se že dolgo uporablja v kulinariki pri nas. Največkrat se uporablja za pripravo  ajdovih žgancev, 

ajdovega kruha, ajdove zlevanke, ... Zelo zanimivo je, da so se ti recepti ohranili vse do danes.   

 

 

           
                        Slika 8: Ajdova kaša                                                    Slika 9: Ajdova moka 

             (vir: Lana Kerčmar, januar 2019)                              (vir: Lana Kerčmar, januar 2019) 
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Lesena skrinjica, lesena kuhalnica 

Les je naraven material, zato smo se odločili, da bomo ajdovo kaša in moko dali v leseno 

skrinjico in zraven priložili še leseno kuhalnico, ki je nepogrešljiva v vsaki kuhinji. Skrinjica 

in kuhalnica sta izdelka tradicionalnih obrti.  

 

 

 

2.1.2.2. Proizvajalci in dobavitelji 

- Oljarna Pojbič 

- Štefan Županek, Izdelki iz lesa 

 

 

Oljarna Pojbič 

Oljarna ima že dolgoletno tradicijo. Pojbičevi meljejo različne vrste žit, delajo kašo in stiskajo 

bučno in sončnično seme. Ponašajo se z bogato tradicijo mlinarstva, na katero so ponosni v 

njihovi občini. Oljarna obstaja že več kot 50 let. Prej so delali v starem mlinu, v letu 2009 pa je 

bilo odprto novo poslopje oljarne in kašarne. Izdelke lahko kupite pri njih v obratu. 

 

 

Štefan Županek, Izdelki iz lesa 

Štefan izdeluje drobne izdelke z različnih vrst lesa. Razvršča jih na darilne komplete, spominke 

in igrače. Spominki in igrače so primerni tudi za otroke. Izdelki, ki jih izdeluje, so ročno delo 

in nekateri med njimi imajo certifikat Izdelki domače obrti. Certifikat Izdelki domače obrti 

imajo: piščalka, piščalka s kroglico, hlapec (zajec), miniaturni kmečki voz, miniaturna 

samokolnica, miniaturno raketno letalo, lesen jedilni pribor (nož, žlica, vilica), igrača 

»Ciganica«, igrača »Macafuzen«, lesen stružen svečnik, top s keglji, igrača »Mlin«, igrača 

»Lisica« in lesena pištola z gumico. S svojimi izdelki se predstavlja na raznih sejmih po vsej 

Sloveniji, kjer jih tudi prodaja. 

 

 

 

2.1.2.3. Cena turističnega spominka 

- Lesena skrinjica                                                                                   

- Ajdova kaša - 500 g                                                                             

- Ajdova moka - 500 g 

- Lesena kuhalnica 

                                            

          12,00 €      

            3,00 €       

            3,00 €    

            1,50 € 

         ----------- 

          19,50 € 
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2.1.3. Kulinarični paket 3: »Košarica sladkih sanj« 

 

Sestava paketa: 

- Pletena košara 

- Cvetlični med - 150 g 

- Sadni čaj - 150 g 

- Medenjaki - 220 g 

- Suho sadje - jabolko čips 

 

 
           Slika 10: »Košarica sladkih sanj« 

             (vir: Nina Brandl, januar 2019) 

 

Paket »Košarica sladkih sanj« je namenjen za razvajanje, sladkanje in okušanje goričke 

kulinarike. V paket smo vključili značilne goričke dobrote, na osnovi medu, sadja in zelišč.  V 

paketu najdemo tipične prekmurske medenjake, okusen med, sadni čaj in okusna posušena 

jabolka, prekmurske dobrote, ki vsakodnevno popestrijo naš vsakdan. Izdelki temeljijo na 

ekološki pridelavi in na ohranjaju tradicionalnih, a že nekoliko pozabljenih, domačih obrti.  

  

 

2.1.3.1. Opis proizvodov 

          

Med 

Med se v prekmurski kuhinji znajde zelo pogosto. Uporabljamo ga v prehrani, za sladkanje 

čajev ali pa pri peki raznih slaščic. Odločili smo se za med čebelarja Zvonka Novaka, ki se s 

čebelarstvom ukvarja že dlje časa. Ima veliko vrst medu, npr. cvetlični med, akacijev, ajdov, 

kostanjev, gozdni, … 

 

Čaj 

Beseda čaj se v slovenščini uporablja za katerikoli poparek iz sadja ali zelišč. Tako poznamo 

kamiličnega, šipkovega in mnoge druge čaje. Za čaj iz listov čajevca se uporablja izraz pravi 

čaj, za ostale pa ustrezno zeliščni ali sadni čaj.   

Sadni čaji imajo značilen okus in vonj po sadju, saj skrbno pridelani in predelani izbrani sadeži 

tvorijo osnovo sadnih čajev, z dodatkom zelišč in začimb pa se ustvarjajo čudovite, harmonične 

arome. Sadne čaje pijemo za žejo, v družbi, za osvežitev, pozimi ali poleti, tople ali ohlajene.  

V paketu imamo sadni čaj, ki so ga  pridelali na eko-socialni kmetiji Korenika. Vsa ekološka 

zelišča in začimbe so nabrali na njihovem zeliščem vrtu in v okolici njihove kmetije. Čas 

nabiranja in temperaturo sušenja skrbno načrtujejo za vsako rastlino posebej. Čaji, ki jih 

pripravijo iz sušenih zelišč, so svojevrstnega okusa, vonja in barve.  

Ponujajo veliko vrst čajev: njivska preslica, breza, bezeg, zlata rozga, … 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Sadje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kamilica
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ipek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zeli%C5%A1%C4%8Dni_%C4%8Daj
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sadni_%C4%8Daj&action=edit&redlink=1
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Suho sadje 

Suho sadje lahko dobimo iz različnih vrst sadja, mi smo se odločili za posušena jabolka. Jabolka 

so lahko narezana in posušena kot krhlji ali kot jabolčni čips. Odločili smo se za slastni jabolčni 

čips, ki ga proizvaja Eko-socialna kmetija Korenika.  

Eko sušeno sadje - jabolka čips 

Za sušenje uporabljajo zrelo in kakovostno sadje iz kontrolirane ekološke pridelave, saj le tako 

dobijo kakovostno suho sadje. Sušijo različne sorte jabolk, narezane na krhlje in kolobarje, 

jabolkam odstranijo le peščišče in muho.  

Jabolčni čips je pakiran v priročnih vrečicah, tako da ga imamo lahko vedno pri roki, ko si 

zaželimo zdravega prigrizka.   

 

 

Medenjaki  

Najkakovostnejši domači kostanjev med, skrbno izbrana moka, sladkor in voda so preproste 

sestavine, vendar šele prava mešanica, pridne roke in posebne arome naredijo omamno dišeče 

medenjake prepoznavnega okusa in videza. 

Medičarstvo Jožice Celec medenjake izdeluje po stari recepturi. Ko so pripravljeni, jih skrbno 

in lično zavijejo v posebno embalažo oziroma folijo. Vsak zavojček vsebuje pet pregrešno 

dobrih medenjakov. 

Za različne okuse pripravljajo medenjake iz pirine moke, medenjake s suhim sadjem, 

čokoladne, orehove, lešnikove in druge medenjake. 

 

 

Slika 11: Medenjaki 

(vir: Lana Kerčmar, januar 2019) 
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2.1.3.2. Proizvajalci in dobavitelji 

 

Eko-socialna kmetija Korenika 

Eko-socialna kmetija Korenika se nahaja v Šalovcih, v samem osrčju Krajinskega parka 

Goričko. Korenika je, že po nekaj letih delovanja, postala prepoznavna tudi na širšem 

geografskem prostoru.  

Na Koreniki so vzpostavili sistem ekološke pridelave in predelave živil. Tako na dobrih 

dvajsetih  hektarjih površin pridelajo poljščine, zelišča, sadje in zelenjavo, v naravi pa naberejo 

sadeže in gobe, ki jih predelajo v ekološke izdelke. 

Pod okriljem lastne blagovne znamke izdelujejo in prodajajo zeliščne čaje, hladno stiskana olja, 

sušeno in vloženo sadje in zelenjavo, ozimnico, sokove in sirupe in še bi lahko našteli. Ponudbo 

si lahko ogledate v njihovi spletni trgovini. 

Uredili so prostoren zeliščni vrt in domovanje za številne živali, ki so zelo priljubljene med 

najmlajšimi obiskovalci, katerih so na Koreniki še posebej veseli. Število obiskovalcev nenehno 

narašča, prav tako kot naraščajo številne aktivnosti in izobraževanja, ki jih gostijo v prijetnem 

in pomirjujočem podeželskem okolju. 

S prihodom številnih obiskovalcev so vse bolj razvijali turistično in gostinsko dejavnost. 

Številne šole in vrtci so izrazili željo po vodenih ogledih in organiziranju naravoslovnih dni. 

Med mladimi obiskovalci so v središču pozornosti njihovi konji in ostale živali, s katerimi se 

lahko bolj intenzivno družijo vsako poletje, ko na Koreniki pripravijo počitniške tabore s konji. 

 

      

          Slika 12: Čaji in jabolka čips Korenika                             Slika 13: Izdelki na  Koreniki 

             (vir: Lana Kerčmar, januar 2019)                                   (vir: arhiv Korenika, 2018) 
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Medičarstvo Celec 

Davnega leta 1937 je tast Jožice Celec opravil mojstrski izpit za poklic medičarja in svečarja. 

Delavnico je imel v Murski Soboti. Delo je z ljubeznijo opravljal tudi po upokojitvi, svoje 

znanje pa je leta 1991 z velikim veseljem začel prenašati na današnjo medičarko in lectarko 

Jožico Celec. Še vedno živi lep spomin nanj in na njegov nasmeh in vesele oči, s katerimi je 

izkazoval zadovoljstvo in veselje, ko je spremljal Jožičino učenje in navdušenje. 

Po štirih letih dela v tastovi delavnici je Jožica Celec leta 1995 v Ratkovcih na Goričkem odprla 

svojo delavnico, kjer njena družina ustvarja še danes.   

 

 

Pletarstvo Kalman – Koloman Gomboc 

Koloman plete košare in košarice iz vrbovih šib. Z njimi opleta tudi steklenice. Pri svojem delu 

uporablja surove in kuhane šibe. Za svoje izdelke je v letu 2010 prejel certifikat obrtno-

podjetniške zbornice Izdelek domače obrti.  

Koloman svoje znanje prenaša tudi na mlajše rodove, saj izvaja različne delavnice za šole in 

društva, kjer se v pletenju košar lahko preizkusijo tudi učenci in njihovi mentorji.  

 

 
2.1.3.3. Cena turističnega spominka 

- Pletena košara                                                                                  

- Cvetlični med                                                                            

- Sadni čaj  

- Medenjaki 

- Suho sadje – jabolko čips 

                                            

            8,00 €      

            3,00 €       

            3,00 €    

            3,50 € 

            2,00 € 

         ----------- 

          19,50 € 
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2.1.4. Finančni načrt kulinaričnih paketov 

V tabeli so prikazani kulinarični paketi z izdelki, cena posameznega izdelka in paketa ter 

proizvajalci in dobavitelji. 

 
KULINARIČNI 

PAKET 
IZDELKI CENA 

PROIZVAJALCI 

IN DOBAVITELJI 

 

Kulinarični 

paket 1 

 

»KORBLIN« 

BUČNIH 

DOBROT 

Pletena košara 

 

Bučno olje – 0,25 l  

 

Bučno seme v beli čokoladi 

z okusom maline – 100 g 

 

Bučno seme v mlečni 

čokoladi – 100 g 

 

8 € 

 

6 € 

 

3,60 € 

 

 

3,60 € 

…………. 

21,20 €  

Pletarstvo Kalman 

 

Oljarna Hari 

 

Dajč produkt 

 

 

Dajč produkt 

Kulinarični 

paket 2 

 

»SKRINJICA 

BABIČINIH 

DOBROT« 

Lesena skrinjica 

 

Ajdova moka – 500 g 

 

Ajdova kaša – 500 g 

 

Lesena kuhalnica 

        12  € 

 

 3 € 

 

 3 € 

 

1,50 € 

………..….. 

      19,50  €  

Štefan Županek 

 

Oljarna Pojbič 

 

Oljarna Pojbič 

 

Štefan Županek 

 

 

 

Kulinarični 

paket 3 

 

»KOŠARICA 

SLADKIH SANJ« 

Pletena košara 

 

Cvetlični med – 150 g 

 

Sadni čaj – 150 g 

 

Medenjaki – 220 g 

 

Jabolko čips Suho sadje –     

100 g  

 

         8 € 

 

3 € 

 

3 € 

 

3,50 € 

 

2 € 

………..….. 

19,50 € 

Pletarstvo Kalman 

 

Novak Zvonko 

 

Eko-socialna kmetija 

Korenika 

Medičarstvo Celec 

 

Ekosocialna kmetija 

Korenika 

 

 
Tabela 1: Finančni načrt 
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Slika 14: »Korblini« goričkih dobrot 

(vir:Lana Kerčmar, januar 2019) 
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3. TRŽENJE 

Za vsakim turističnim produktom se skriva vprašanje, kako ga približati čim večjemu številu 

turistom in ostalim ljudem. Najbolj smo veseli, ko prejmemo v dar nekaj »za pokušino« ali 

nekaj, kar je uporabno. Odločili smo se, da oblikujemo turistični spominek v obliki kulinaričnih 

paketov, ki vsebujejo tipične sestavine goričke kulinarike ter so hkrati izdelki lokalnih 

obrtnikov in rokodelcev. 

Zavedamo se, da mora spominek izhajati iz značilnosti obiskane destinacije, da mora biti 

uporaben, privlačen in dovolj zanimiv, da vzbudi zanimanje pri turistih oziroma obiskovalcih. 

Že pri oblikovanju turističnega spominka smo razmišljali o tipih turistov, katerim bi utegnil biti 

naš spominek zanimiv.  

Turistični spominki so namenjeni: 

 kot spominek iz potepanja po Krajinskem parku Goričko in Goričkem in bi želeli turisti 

delček obiskane pokrajine odnesti s seboj in z njim razveseliti svojce in prijatelje, 

 turistom, ki obiskujejo pokrajine in spoznavajo gastronomske značilnosti obiskane 

destinacije in bi doma želeli odkrivati nove okuse tipičnih jedi, ki so jih spoznali na 

potovanju, 

 kot promocijsko ali poslovno darilo, 

 kot unikatno in uporabno darilo, spominek iz potovanja. 

Zavedamo se, da je v kulinarični spominek vključena lokalna kulturna dediščina, ki jo je 

potrebno predstaviti širšemu krogu, zato mislimo, da je smiselno predstavljati ter tržiti 

spominek tudi: 

 v bližnjih turistično informacijskih centrih (TIC Moravske Toplice, TIC Murska 

Sobota), 

 v trgovinici Krajinskega parka Goričko, 

 na spletnih straneh kulinaričnih trgovin in trgovin lokalnih proizvajalcev, 

 v trgovinah s turističnimi spominki v Moravskih Toplicah, 

 na raznoraznih spletnih medijih (Facebook, …), 

 na sejmih in tržnicah v bližnji in širši okolici (Miklavževo in Trezino senje v Murski 

Soboti, Buča pri Nedeli, …), 

 gostilna in gostišča v Krajinskem parku Goričko. 

Naše »korbline« je mogoče tržiti kot kulinarične pakete ali pa vsak izdelek posebej. 

Naš turistični spominek bo širši množici predstavljen na turistični tržnici v Mariboru, meseca 

marca. Na naši stojnici bomo obiskovalcem ponujali v pokušino kulinarične izdelke, ki so del 

naših »korblinov«, promocijski material naših dobaviteljev in rokodelcev. Oblikovali bomo 

tudi letake in zgibanke, v katerih bo na kratko predstavljena vsebina »korblinov« in seznam 

lokalnih proizvajalcev, ki so nam priskrbeli svoje izdelke.    

Našo idejo o turističnem spominku bomo prestavili na zaključni prireditvi ob koncu šolskega 

leta na naši šoli in organizirali predstavitev v naši občini, na katero bodo povabljeni ponudniki 

izdelkov, lokalna skupnost ter lokalno prebivalstvo.  
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4. ZAKLJUČEK 

Oblikovanje turističnega produkta nas je postavilo pred preizkušnjo polno izzivov. Sledili smo 

temi letošnjega razpisa in se odločili, da oblikujemo kulinarični spominek. Želeli smo 

oblikovati takšen spominek, ki bi zaživel v okolju in bi bil dovolj privlačen za turiste, ki so 

doživeli in odkrivali zaklade Goričkega in bi del novih spoznanj želeli ponesti s seboj.  

Že v samem procesu nastajanja naloge smo spoznali, da je potrebno od ideje do željenega cilja 

prehoditi dolgo pot.  

Po začetni negotovosti in velikem številu idej, smo se odločili da oblikujemo tak spominek 

domačega kraja, ki bi bil odsev bogate kulturne dediščine, a hkrati unikaten, zanimiv, privlačen 

in uporaben. Pri oblikovanju spominka smo izhajali iz pestre in edinstvene kulturne dediščine 

domače pokrajine. Tako smo oblikovali tri kulinarične pakete oziroma »korbline«. Sestavljeni 

so tako, da vsak izmed njih ima eno vodilno sestavino, ki je tipična za kulinariko naših krajev. 

Z zbiranjem informacij smo odkrivali nove in preproste načine priprave, nam dobro poznanih 

jedi. Naučili smo se, da je možno sestavine pripraviti kot predjedi, glavne jedi in celo sladice. 

Spoznali smo današnji trend, da se ''stare'' sestavine kombinirajo z modernimi ali se pripravijo 

na bolj zdrav način, prilagojen novim prehranskim navadam, celo dietam. 

V turistično nalogo je vloženega veliko dela in časa. V procesu nastajanja naloge smo spoznali, 

da je za uspešno delo potrebna velika mera potrpežljivosti, sodelovanje, sklepanje 

kompromisov ter dobra komunikacija. Ugotovili smo, da spominek pridobi na vrednosti, če ga 

ljudje lahko poskusijo in jim omogoča nadaljnje raziskovanje.   

Že v procesu nastajanja naloge smo prišli v stik z ljudmi, ki so v naši ideji videli dobro 

promocijo svojih izdelkov in so bili pripravljeni pomagati in aktivno sodelovati pri promociji 

in trženju spominka. Pri pripravi naloge smo se obrnili na lokalne pridelovalce in podjetnike, 

ki imajo široko prodajno ponudbo svojih izdelkov. Spoznali smo pomen dobre komunikacije in 

vztrajnosti.  

Obrnili smo se tudi na tukajšnje starejše prebivalce in družinske člane, ki so nam povedali nekaj 

o pridelavi, predelavi in pripravi hrane nekoč. 

Z našimi preteklimi turističnimi idejami smo ugotovili, da je pri oblikovanju dobre ponudbe 

potrebno povezovanje ponudnikov v celoto. Spoznali smo, da tega v turistični ponudbi 

primanjkuje, zato smo našo idejo o spominku zasnovali v tej smeri.  

Sklenila so se nova poznanstva, ki so v našem spominku videli nove možnosti promocije svojih 

izdelkov, npr. delavnice izdelave »korblinov« na šoli, obisk oljarne in ogled pridelave bučnega 

olja, kulinarične delavnice, promocija zdrave prehrane, itd.  

S to nalogo se je okrepila tudi vez z domačim krajem, saj smo spoznali, da ima bogato 

zapuščino. Odkrili smo nove možnosti promocije in popestritve obstoječe turistične ponudbe. 

Opazili smo, da ima pokrajina ogromno potenciala, a ni celovite turistične ponudbe. Trenutno 

primanjkuje turistične infrastrukture (informacijske točke, možnost prenočitve, …) v tem delu 

Goričkega. In tudi s to nalogo smo želeli kot turistični podmladek pokazati, da v prihodnost 

domačega kraja zremo z veliko mero optimizma in se zavedamo, da je lahko prav turizem tista 

dejavnost, ki prinaša domačemu kraju nove zaposlitve in dobiček. 

Veliko pozornost smo namenili promociji in proučili številne možnosti trženja našega 

turističnega spominka, saj se zavedamo, da samo dobra ideja ni dovolj.  
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5. NAČRT NA TURISTIČNI TRŽNICI 

 

Za vsakim  zanimivim turističnim spominkom se skriva vprašanje, kako ga približati ljudem. 

Že ob oblikovanju naloge nas je vodila ideja o izvedbi in predstavitvi na turistični tržnici.  

Na turistični tržnici bo naš turistični produkt predstavljalo šest učencev. Poudarek predstavitve 

bo na komunikaciji z okolico. Štirje učenci bodo sočasno pristotni na stojnici, dva  učenca pa  

bosta  na prireditvenem prostoru s prijaznostjo poskušala prepričati obiskovalce, da se ustavijo 

in si ogledajo naš predstavitveni prostor.  

Odločili smo se, da stojnice ne bomo imeli, ampak bomo naš predstavitveni prostor uredili tako,  

da bo že s svojo zunanjostjo pritegnil obiskovalce. 

Mimoidoči se bodo lahko seznanili z izdelki v naših kulinaričnih paketih, spoznali njihovo 

pridelavo in predelavo ter v obliki zloženke domov odnesli recepte.  Seznanili jih bomo z 

izdelavo košaric rokodelcev Krajinskega parka Goričko, ki ohranjajo tradicionalne, a že 

nekoliko pozabljene, domače obrti.  

Obiskovalcem bo na voljo tudi promocijski material in izdelki naših lokalnih ponudnikov. 

Poskusili bodo lahko bučno olje, bučno seme v mlečni in beli čokoladi z različnimi okusi, 

izdelke iz ajdove moke in kaše, medenjake, med in posušena jabolka.  

  

 

 
Slika 15: Skica  načrta stojnice 

(vir: Nina Brandl, januar 2019) 
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