IZ PLANIKE
Siri iz Planike so narejeni z dodatkom
ustreznih mlečnokislinskih organizmov in
sirišča. Zorenje sira poteka na lesenih
policah, v kontroliranih pogojih, pri točno
določeni temperaturi in vlagi, kar da siru
značilne organoleptične lastnosti.
Posebnost našega sira je, da se kot eden
redkih prodaja brez zaščitne folije in brez
premaza. Ključ za uspeh je vestna in
vsakodnevna nega sira med zorenjem.

Z ZASCITENO OZNACBO POREKLA
Sir Tolminc z zaščiteno označbo porekla je narejen po
tradicionalnih receptih iz odbranega nehomogeniziranega mleka
iz Posoških hribov. Svojstven okus mu dajejo klimatsko - geološke
razmere planinskih predelov Posočja, pasma in način reje
govedi. Z najmanj dvomesečnim zorenjem na lesenih policah
postaja okus sira vedno bolj intenziven, bogat in aromatičen.
Sir Tolminc z zaščiteno označbo porekla je eden najbolj poznanih
slovenskih avtohtonih sirov.
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Sir Tolminc je poltrdi, polnomastni sir, narejen po
tradicionalnih receptih iz nehomogeniziranega mleka.
Svojstven okus mu dajejo klimatsko - geološke razmere
planinskih predelov, pasma govedi in način vzreje živine. Okus
je sprva sladek in mlečen, z zorenjem pa postane vedno bolj
intenziven in bogat, aromatičen in sladko- pikanten z okusom
po orehih. Ima naravno, gladko, svetlo rumeno skorjo. Na
prerezu so redka očesa, v velikosti leče do graha. Zori na
lesenih policah v kontroliranih pogojih.

Sir Planika je poltrdi, mastni sir, narejen iz pasteriziranega,
nehomogeniziranega mleka. Ima bogato aromo in prijetno
sladek okus. Testo je svetlo rumene barve, na prerezu so
očesa precej gosto posejana v velikosti leče. Zorjen je na
lesenih policah v kontroliranih pogojih. S staranjem pridobiva
na kakovosti, okus postaja pikantnejši, vonj pa izrazitejši.

GREGORCICEV SIR
Gregorčičev sir je zorjen, poltrdi, mastni sir, ki vsebuje
najmanj 50% suhe snovi ter najmanj 45% maščobe v suhi
snovi. Sir na tradicionalen način zori na lesenih policah,
kjer se ga dnevno ročno obrača. V tem času razvije polno
aromo, nežen in slasten okus.Testo je masleno rumene
barve, gibko in prožno. Očesa so na prerezu precej gosto
posejana v velikosti leče, lahko so nepravilnih oblik, včasih
tudi podobna drobnim razpokam.

Sir Brincl je proizveden po tehnologiji mehkih sirov iz
pasteriziranega, nehomogeniziranega, polnomastnega
mleka. Njegova posebnost so dodane mlete brinove jagode
in mlet rožmarin. Brinove jagode dajo plemenit okus, ki je
prijeten, pikanten in nekoliko sladko - grenak. Rožmarin je
prijetno trpkega in aromatičnega okusa in vonja. Sir ima
gladko, nežno rumeno skorjo, mehko elastično teksturo, na
prerezu nima očes. Po zaključenem zorenju na lesenih
policah ga voskamo v črn vosek. Hlebček sira tehta
približno 600 g.

Dobra misel ali divji origano je zelišče, ki je posebej za naš sir
nabrano le na območju Posoškega hribovja. Siru daje izredno
prijeten in aromatičen okus. Zaradi rasti v težkih pogojih
narave je aroma zelišča še posebej značilna in izrazita. Sir z
dobro mislijo je poltrdi sir proizveden po tehnologiji mehkih
sirov iz pasteriziranega, nehomogeniziranega, polnomastnega mleka. Sir ima gladko nežno rumeno skorjo, mehko
elastično teksturo, na prerezu pa je brez očes. Sir je vakuumsko pakiran in tehta približno 600 g. Vsebuje najmanj 50 %
suhe snovi in najmanj 50 % maščobe v s.s.

»Poprč« je poltrdi, polnomastni sir, mlečnega in polnega
okusa. Ime je dobil po zelenem popru, ki mu ga dodajamo v
obliki celih ter zmletih zrn. Ta dajejo siru tudi zanimiv in
edinstven videz ter rahlo pikantno aromo. Z zorenjem
postane okus intenzivnejši, a ostane svež. Sir »Poprč« je
vakuumsko pakiran in tehta cca 600 g.

SOSKI
SIR

Z dimljeno
postrvijo iz Soče

V inovativnem izdelku smo prepletli okuse Posočja. Osnova je
sir Kober, ki ga v Mlekarni Planika izdelujemo iz najboljšega
mleka krav, ki se pasejo v neokrnjeni naravi Soške doline. Siru
smo dodali izbrane koščke dimljene postrvi, ki jih pripravljajo
v Tolminski ribogojnici Faronika. Barva sira je svetlo rumena,
v njem pa so rožnati koščki dimljene postrvi. Hlebček sira
tehta cca 600 g.

EKO
SIR

Izdelan je iz ekološko pridelanega, nehomogeniziranega in
pasteriziranega polnomastnega mleka iz Zgornjega Posočja. Je
poltrdi, polnomastni sir narejen po tehnologiji mehkih sirov. Na
prerezu nima očes ali pa so le-ta majhna in redka. Zorenje
poteka v kontroliranih pogojih na lesenih policah 21 dni.
Hlebček sira tehta cca 600 g.
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Sir z brinom
in rožmarinom
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Sir z dodatkom
zelenega popra
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BRINCL

Je inovativen izdelek na slovenskem trgu iz 100 % slovenskega
mleka in slovenske ekološke industrijske konoplje. Ročno
nabrani, ekološko pridelani vršički industrijske konoplje
vsebujejo v zelenem delu rastline veliko koristnih snovi. V
kombinaciji z mlečno maščobo se te snovi še bolje izkoristijo.
Hlebček sira tehta cca 600 g.

POPRC

Aromatični koščki sira Tolminc zorjenega v oljčnem olju
Slovenske Istre z dodatkom rožmarina bodo razvajali
borbončice še tako zahtevnega gurmana. Sir najprej zori na
lesenih policah, dokončno pa dozori v olju, kar mu daje
izrazito sladko pikantno aromo.
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Sir Kober, ki je po tehnologiji mehkih sirov izdelan iz
pasteriziranega, nehomogeniziranega, polnomastnega
mleka, ima bogat, poln okus, svetlo rumeno barvo in
mehko, elastično teksturo z nežnim, mlečnim okusom. Na
prerezu nima očes ali pa so majhna in redka. Zori 21 dni v
kontroliranih pogojih na lesenih policah. Ko je dozorjen,
ga voskamo s temno rjavim voskom. Voskanje sir zaščiti
pred izgubljanjem vlage, oblikuje pa se bogatejša in
intenzivnejša aroma. Hlebček sira tehta približno 600 g.
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