Spoznajmo Slovenske gorice
PROGRAM 1:
Z avtobusne postaje v Lenartu se bomo ob 7.30 uri podali proti Sv. Trojici, kjer si bomo na posestvu Olge in Liama
Šebineka ogledali ekološko pridelavo industrijske konoplje, ki jo predelujejo v izdelke funkcionalne prehrane in
prehranskih dodatkov. Na kmetiji veliko vlagajo v raziskave in so zagotovo kompetenten sogovornik za vsa vaša
vprašanja na tem področju.

Samo streljaj stran se v idilični dolini v zaselku Trotkova nahaja polžja farma družine Fras, ki jo bolj poznamo po

regeneracijski kremi iz polžje sline Noela. Razkrili nam bodo njihovo zanimivo zgodbo ter nam predstavili nekaj
posebnosti iz njihove panoge in njihove izdelke

Sledila bo polurna vožnja proti občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah, kjer se bomo ustavili pri sadjarski družini
Toš. Kmetija predstavlja zgleden in uspešen primer vodenja mlajše generacije, tradicionalno pa se ukvarjajo s
pridelavo jabolk. V zadnjem časa sta se mlada gospodarja usmerila tudi v pridelavo jagod in lubenic.

V Drbetincih bomo naredili postanek za kosilo na Turistični kmetiji ‚Pri kapeli‘, kjer se poleg tradicionalne
gostinske dejavnosti ukvarjajo tudi s pridelavo jabolk in vina. Poleg klasičnih gurmanskih dobrotah slovijo
predvsem po odlični gobovi juhi mame Mojce, ki je hkrati tudi predsednica Vinogradniško-sadjarskega društva
Vitomarci. Za pijačo in kavo velja doplačilo. Ob prijavi navedite, če želite vegetarijanski oz. veganski meni.

Po dobrem okrepčilu bo sledil premik v Jakobski Dol, kjer se bomo ustavili na Ekološki kmetiji Šumenjak. Na 14 ha
veliki kmetiji se poleg prevladujočega vinogradništva ukvarjajo še s čebelarstvom, žganjekuho in rejo krav dojilj.
Prepoznavni so tudi v tujini, saj dajejo poudarek kvaliteti in prepoznavnosti lastne blagovne znamke, pri njih pa
bomo poskusili macerirano belo vino ekološke pridelave.

Zadnja postaja strokovne ekskurzije bo vinogradniško posestvo Kraner-Plateis, kjer bomo popotovanje sklenili z
degustacijo vrhunskih vin. Gospodarica Martina je tudi predsednica Turistično - vinogradniškega društva Jakob, ki
je znano po organizaciji različnih vinskih dogodkov, predstavila pa nam bo tudi ostale njihove dejavnosti.

Prihod v Lenart je načrtovan med 18. in 18.30 uro.
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