EKOLOSKA LOKALNO
PRIDELANA HRANA
Naše Eko mleko s 3.5 % m.m., Eko jogurt, Eko
jogurt s konopljinim oljem in Eko sir izdelujemo
iz ekološkega nehomogeniziranega mleka, ki ga
pridelamo na posestvu Bogata v Bovcu. Mleko je
pridelano po strogih ekoloških merilih, kar
nedvomno vpliva na odličen okus in kvaliteto
končnega izdelka.

Tako kot v preteklosti, Mlekarna Planika Kobarid tudi
danes pomemben delež mleka pridobiva na lastnem
ekološkem posestvu Bogata v Bovcu. Certiﬁcirano
posestvo v Bovcu je za nas pomembno za pridelavo
ekološkega mleka za naše ekološke izdelke. Delo
Mlekarne Planika sloni na tisočletni tradiciji
mlekarstva in sirarstva v Posočju, kjer je bilo vedno
mogoče videti živino na paši. Prepričani smo, da se
brez ljubezni do živali, tukajšnjih planin, doline in
brez spoštovanja izročila naših prednikov naše
dejavnosti ne da tako dobro opravljati, kot to počnemo
mi in tukajšnji kmetje.
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Za voden ogled je potrebna
predhodna najava.

T: +386 05 3841 000
@: info@mlekarna-planika.si

EKOLOSKO POSESTVO S KRAVAMI MOLZNICAMI

OGLED ZIVALI NA PASI
Na posestvu lahko preživite dan v družbi živali.
Ogledati si je mogoče krave in druge domače živali
na paši, kar je za marsikoga lahko zelo zanimiva
izkušnja. Tu si je mogoče oddahniti, ali preprosto
uživati v prelepi naravi s pogledom na živali in
okoliške Julijske Alpe. Med njimi najbolj izstopa vrh
Svinjak, ki ga nekateri poimenujejo kar slovenski
Materhorn.

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, kar je razvidno v stanu
v muzeju in arhivski kleti s siri.

PROSTOR ZA POCITEK,
MOZNOST NAKUPA
PLANIKINIH IZDELKOV
V posebnem prostoru, ki je opremljen samo za obiskovalce, si lahko ogledate in poiščete nekaj informacij
o tisočletni tradiciji sirarstva v dolini, o delovanju
Mlekarne Planika, o ekoloških izdelkih in o dolini
Soče. Tu je mogoče tudi kupiti izdelke Mlekarne
Planika in Salamerije Alpija iz Tolmina.

Naši izdelki v sebi nosijo energijo neokrnjene narave,
saj prihajajo iz tistega dela Slovenije, kjer je zrak poln
življenjske energije, narava pa je pravljično lepa in
razkošna. Hvaležni smo za vse njene darove in čutimo
njeno veliko ljubezen. Spoštujemo vse, kar je ustvarila;
tako pristopamo tudi k svojemu delu. 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.
Izdelki, ki jih pridelamo v Mlekarni Planika, so izdelani
izključno iz mleka, pridelanega na hribovitih območjih
Zgornjega Posočja, kjer se v poletnih mesecih živina
pase, pozimi pa jo rejci krmijo s kakovostno krmo.
Poleg tega je naše mleko že zaradi naštetih dejavnikov
visoko kakovostno in predvsem naravno.

V sodobno opremljenem marketu v Kobaridu lahko
poleg vseh proizvodov Mlekarne Planika dobite
vsa živila za potrebe sodobnega gospodinjstva,
izdelke lokalnih dobaviteljev: od ovčjega sira,
medu, do sadja in zelenjave, pa meso in mesne
izdelke lokalnih in drugih proizvajalcev.

