MuZe j

OD PLANINE DO

PLANIKE

MUZEJSKA ZBIRKA OD PLANINE DO PLANIKE
T: 05 38 41 017, @: trgovina@mlekarna-planika.si, Gregorčičeva ulica 32, Kobarid

E-polnilnica

BIFE PLANIKA
• topli in hladni napitki, mlečni izdelki Mlekarne Planika
• točen sladoled z dodatkom naše smetane
• sladki program tortic, sadnih solat in drugo

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 obiskovalcem želeli prikazati predelavo
mleka v sire in druge mlečne proizvode v današnji
Mlekarni Planika.

E-POLNILNICA
• dve polnilni mesti
• brezplačno polnjenje

V upanju, da se bomo srecali tu,
pri nas v Kobaridu,
vas lepo pozdravljamo.

MuZe j
vec stoletna
tradicija
posoškega
sirarstva
www.mlekarna-planika.si
Mlekarna Planika d.o.o.
Gregorciceva ulica 32, 5222 Kobarid, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3841 000
Email: info@mlekarna-planika.si
Muzejska zbirka je postavljena v sodelovanju s Tolminskim muzejem
(avtor: Marko Grego).
www.tol-muzej.si

V muzeju je na ogled stara sirarna, arhivska klet sirov
in planinski stan z vso potrebno opremo za
predelavo mleka v sir, ki so jo in jo še danes
uporabljajo na naših planinah.
Na panojih je predstavljena zgodovina razvoja
sirarstva od težkih začetkov pa vse do današnjih dni.
Zelo zanimiv je, poleg sirarskega stanu, osrednji del
zbirke, ki predstavlja kratek ﬁlm, s pomočjo katerega
obiskovalci lahko dobijo nazoren prikaz dela in
življenja na planinah. Poleg življenja na planini ﬁlm
prikazuje tudi predelavo mleka v mlečne izdelke, ki
jih danes proizvajamo v Mlekarni Planika.

izvirni
ki
spomin

+386 (0)5 3841 000

V samem muzeju je tudi
trgovinica, kjer lahko
kupite poleg spominkov
tudi uporabna darila
domače obrti, predvsem pa
lahko kupite vse izdelke
naše mlekarne.
Vse obiskovalce strokovno
vodimo po muzeju. Na željo
vnaprej najavljenih skupin
pripravimo tudi degustacijo
naših izdelkov, pastirsko
malico ali pastirsko kosilo.
Organiziramo team building
dogodke z molžo naše
lesene krave Cike in izdelavo
masla v pinji.

Planika

Z energijo neokrnjene narave

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. 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.

Mleko

EKOLOSKO POSESTVO S KRAVAMI MOLZNICAMI

Tako kot v preteklosti Mlekarna Planika Kobarid tudi danes
pomemben delež mleka pridobiva na lastnem ekološkem Oglednem posestvu Bogata v Bovcu, kjer skrbimo za krave molznice,
telice in teleta. Iz ekološkega mleka izdelujemo ekološke izdelke;
jogurt, jogurt z dodanim konopljinim oljem, sir in nehomogenizirano pasterizirano konzumno mleko.
Na posestvu lahko preživite dan v družbi krav na paši. Tu si je
mogoče oddahniti in uživati v pogledu na okoliške Julijske Alpe.
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.
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Ogledno posestvo Bogata Bovec
T: +386 (0)5 3841 032 | @: bogata@mlekarna-planika.si
Za vodene oglede se je potrebno predhodno najaviti.

