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Ko ti sekira pade v med! 

Testiranje doživljajskih predstavitev v sklopu projekta FLAGSHIP PRODUCTS 

 

Razvojna agencija Slovenske gorice je v sodelovanju z Radiem Slovenske gorice v soboto 16. 

novembra 2019 izvedla testiranje doživetij za vodilna produkta kruh in med: PELJI MED OD ZRNA 

DO KRUHA in SEKIRA VAM JE PADLA V MED. Dogodek je bil za udeležence brezplačen in je potekal 

v okviru projekta Flagship Products, ki je sofinanciran s strani Evropske unije, Evropskega sklada za 

regionalni razvoj, programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija 2014-2020. 

Udeleženci (poslušalci radia) so se zjutraj zbrali na avtobusni postaji v Lenartu in se z avtobusom 

odpeljali na doživetje po Slovenskih goricah. Pot nas je najprej vodila v Občino Benedikt, kjer je bil 

prvi postanek na Turistični kmetiji Rajšp oz. apartmajski hiši Rajšp. Martina in Angela Rajšp sta 

nam predstavili kmetijo, savnanje z medom in nas popeljali na ogled hiše. Ob koncu so nam 

postregli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki je sestavljen iz samih vodilnih produktov: kruh, 

med, maslo, mleko in jabolka.  

 

Na ekološki kmetiji Pri Fridi na Zgornji Ročici (Sveta Ana) nas je sprejel vedno nasmejani gospodar 

Franček Ruhitel z družino. Spoznali smo manjšo tradicionalno slovenskogoriške kmetij, ki se 

ukvarja s pridelavo žitaric – pire, lanu ter doživeli delavnico »Prite na tavrh«.  V Močni pri Lenartu 

smo se ustavili pri čebelarstvu in apiterapiji Vogrinčič. Uvodoma nas je gospod Karl presenetil z 
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vrtenjem čebelarske himne na lajno, pokušali smo tudi medene dobrote. V tradicionalnem 

slovenskem čebelnjaku pa smo spoznavali življenje čebel in čebelarja, medene produkte in različne 

produkte apiterapije: medeno masažo in počivanje nad panji.  

 

Zadnji postanek je bil v Gostilni Šiker, kjer smo najprej naredili fotografijo za Pismo iz Slovenskih 

goric. V kmečkem muzeju pa nam je Silvo predstavil različno orodje in pripomočke za  različna 

kmečka opravila, med drugim tudi za mlekarstvo in pridelavo žit. Naše druženje smo zaključili s 

predstavitvijo družinske tradicije gostinstva in kulinarike ter se okrepčali s toplo enolončnico in 

sladico. 
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Udeležencem so bila doživetja v Slovenskih goricah skozi vodilna produkta kruh in med zelo všeč, 

spoznali so nove ponudnike in turistične produkte ter obljubili, da se bodo k nam še vračali. 

 

Povezavo do dogodka in fotogalerijo najdete tudi na spletni strani Radia Slovenske gorice: 

https://www.rsg.si/?p=39563 

Posnetek potepanja po Slovenskih goricah je bil v okviru oddaje Pod zvezdami in ga lahko 

poslušate: 

https://soundcloud.com/user-636829949/09-izlet-po-slov-goricah-26?in=user-

636829949/sets/pod-zvezdami-sezona-2019-2020 

 

M. G.   
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