Naši izdelki prihajajo iz tistega dela Slovenije, kjer je zrak
poln življenjske energije, narava pa je pravljično lepa in razkošna.
Spoštujemo vse, kar je ustvarila in tako pristopamo tudi k svojemu delu.

MLEKO
PASTERIZIRANO
NEHOMOGENIZIRANO
Mleko nas kot najpopolnejše hranilo spremlja skozi vse
življenje. Njegova sestava omogoča, da z njim zadostimo
vsem prehranskim potrebam. Mleko iz Planike ima
speciﬁčen, poln okus, na kar nedvomno vpliva kakovostna
prehrana, način vzreje živali in visokogorski predeli
odkupnega področja Tolminske, kjer se v poletnih mesecih
živina pase, pozimi pa jo rejci krmijo s kakovostno krmo.
Mleko pasteriziramo na 72°C, zato lahko uživamo tudi
svežega. Delno ga posnamemo na 3,5% ali 1,5% mlečne
maščobe. Polnimo ga v priročne PET plastenke, lahko pa ga
kupite tudi v PE vrečki ali steklenici. Rok trajanja mleka je
8 dni pri neprekinjeni hladni verigi pod 6°C.
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MLECNI
IZDELKI
Vsi mlečni izdelki Mlekarne Planika so zelo
naravni in pristni po svoji sestavi. Odlikuje jih
poseben, speciﬁčen okus, kar je posledica
upoštevanja tradicionalnih receptov pri
pridelavi mleka in skrbni nadaljnji predelavi.
Vsi izdelki so narejeni iz pasteriziranega,
nehomogeniziranega mleka.

SUROVO
MASLO
Maslo izdelujemo v piniji na
tradicionalen, klasičen način, kar mu
da speciﬁčen sladkast okus, kremno
strukturo, naravno rumeno barvo in
značilno aromo. Maslo je
I. kakovosti, kar pomeni, da vsebuje
največ 16% vode.

TOLMINSKA
SKUTA
Da skuta ohrani svojo naravno,
grudičasto strukturo, jo v posodice
polnimo ročno. Je prijetno sveža, z
rahlo kiselkasto aromo, odlična za
peko, pripravo raznih jedi ali
namazov.

SLADKA
ALBUMINSKA
SKUTA
Narejena je iz sladke sirotke.
Vsebuje velik delež visokovrednih
mlečnih beljakovin kot sta albumin
in globulin. Je prijetno sladkega
okusa.

KEFIR
Lahek, osvežilen mlečni napitek s svežim
in prijetno kislim okusom. Nastane s
fermentacijo mleka z dodatkom keﬁrjevih
kultur.

KISLO
MLEKO
Vsebuje dodatke mezoﬁlnih
mikroorganizmov in 1,1 % mlečne
maščobe. Je gosto tekoče, rahlo kislo
in ima aromatičen, svojevrsten
osvežilni okus.
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CEBELJI
PANJ
Lahko kislo mleko je slajeno s
cvetličnim medom. Vsebuje le 1,1%
mlečne maščobe in je prijetno sladko
kislega okusa, ki ga zaokrožuje aroma
bezga in rakitovca.

SLADKA
SMETANA
Primerna je za okraševanje tort,
polnilo za peciva in sladice, prava
kava z dodatkom pasterizirane
smetane iz Mlekarne Planika pa je
pravi užitek za ljubitelje dobre kave.

PINJENEC
Pinjenec je vzporedni izdelek
pri proizvodnji masla. Ima
naravno nizko vsebnost
maščob.

SIROTKA
Je prehransko najkakovostnejša
frakcija mleka. Sirotka je
naraven vir beljakovin in
vitamina B6.

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 eden od redkih
prodaja brez zaščitne folije in brez premaza.
Ključ za uspeh je vestna in vsakodnevna nega
sira med zorenjem.
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TOLMINC
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.

TOLMINC
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.

PLANIKA
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.
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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.

BRINCL

Sir z brinom
in rožmarinom

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. Brin spodbuja izločanje želodčnih sokov in
odganja vetrove. Rožmarin je prijetno trpkega in
aromatičnega okusa in vonja; krepi spomin, zboljšuje
zbranost in je naravno poživilo. Sir ima gladko, nežno
rumeno skorjo, mehko elastično in kremasto teksturo,
na prerezu nima očes. Po zaključenem zorenju na
lesenih policah ga voskamo v črn vosek. Sir je v
majhnih kolutih in tehta približno 600 g.
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POPRC

Sir z dodatkom
zelenega popra

»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 povoskan z zelenim voskom, ki mu
že na zunaj daje poseben čar in razpoznavnost. Hlebček
sira tehta cca 600 g.

KOBER

Polnomastni poltrdi sir

Sir Kober 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. Sir je v
majhnih kolutih in tehta približno 600 g.
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SOSKI SIR

Z dimljeno
postrvjo 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.
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SIR S KONOPLJINIMI
VRSICKI
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, ki ugodno vplivajo na
počutje. V kombinaciji z mlečno maščobo se te snovi
še bolje izkoristijo. Hlebček sira tehta cca 600 g.
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SIR V OLJCNEM OLJU
Aromatični koščki sira Tolminc zorjenega v oljčnem
olju iz 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.

EKO
IZDELKI
Eko izdelki so pridelani na popolnoma naraven način iz
mleka iz Zgornjega Posočja, z upoštevanjem predpisanih
standardov za ekološke izdelke v celotni verigi, od
pridelave krme, vzreje živine in predelave mleka.
Izpolnjevanje standardov pri pridelavi in predelavi
mleka potrjujejo izdani certiﬁkati za ekološko pridelavo
in predelavo

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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EKOLOSKO MLEKO
Nehomogenizirano in zgolj pasterizirano polno ekološko
mleko pridelano izključno na območju Zgornjega
Posočja. Ima svež, poln okus in bogato aromo.

EKO JOGURT
Je fermentiran mlečni izdelek, izdelan iz polnega mleka
iz Posočja, pridelanega po strogih ekoloških merilih.
Jogurt je gosto tekoč, blagega in aromatičnega
osvežilnega okusa.

EKO JOGURT

s konopljinim oljem

Ekološkemu jogurtu smo dodali konopljino olje iz
ekološko pridelane konoplje, ki blagodejni vpliv jogurta
nadgradi s pozitivnimi vplivi konopljinega olja na
imunski sistem. Hkrati pa konopljino olje eko jogurtu
doda svojevrstno aromo.

Prizadevamo si ohraniti prvinskost brez
nepotrebnih posegov v naravne procese.
Naša želja je omogočiti odraslim in
otrokom dostop do tega pomembnega
vira zdravja in vitalnosti.

Znamka Dolina Soče

Dolina Soče je destinacijska znamka
osrednjega Posočja, odprta v celotno porečje
reke Soče, od izvira do Gorice. Logotip skozi
svojo razgibano strukturo in izbiro barv
poudarja trajnostna izhodišča in zeleno
usmeritev.
Eko/Ekološko

Uradni znak Evropske unije za ekološka živila
se uporablja za živila, ki izpolnjujejo pogoje za
ekološko pridelavo in predelavo. Potrošnikom
daje znak zagotovilo o izvoru in kakovosti živil.
Označba porekla

Nacionalni zaščitni znak »označba porekla«
nosijo kmetijski pridelki in živila, ki izvirajo iz
določene regije, kraja ali države. Na tem
geografskem področju morajo potekati vsi
postopki pridelave in predelave. Njihove
lastnosti so posledica geografskega okolja ter
njegovih naravnih in človeških dejavnikov.
Zaščiteno je tudi ime pridelka in se ne sme
uporabljati za noben drug izdelek. Gre za
najvišjo raven zaščite.
Izbrana kakovost

Z označbo »Izbrana kakovost – Slovenija« je
uveljavljena enotna shema kakovosti, ki
slovenskim proizvodom omogoča razlikovalno
vrednost na osnovi porekla in posebnih
lastnosti.
INOVACIJA LETA 2017 za izdelek
EKO jogurt s konopljinim oljem
Nagrada Inštituta za
nutricionistiko za inovativnost
v skupini mlečnih izdelkov

www.MARKACIJA.si

MuZe j

OD PLANINE DO

PLANIKE

V Mlekarni Planika smo skupaj s tolminskim muzejem
postavili zgodovinsko – etnološko zbirko OD PLANINE
DO PLANIKE, kjer je predstavljena dediščina planinskega
pašništva in razvoj sirarstva, na osnovi katere je nastala
današnja Mlekarna Planika. Želeli smo, da se planinsko
pašništvo in sirarstvo predstavi tudi širši javnosti, prav
tako pa smo želeli prikazati predelavo mleka v sire in
druge mlečne izdelke v današnji Mlekarni Planika.
Na željo vnaprej najavljenih skupin
pripravimo tudi degustacijo naših izdelkov.

05 384-10-18 • muzej@mlekarna-planika.si
www.mlekarna-planika.si
Mlekarna Planika d.o.o., Gregorčičeva ulica 32, 5222 Kobarid
Telefon: 05 384-10-00, Email: info@mlekarna-planika.si

