ÍZLELD MEG MURAVIDÉKET! (gyerekek)
Ha szeretne elmélyedni Muravidék ízeiben és illatjaiban, Önnek ajánljuk az ÍZLELD MEG
MURAVIDÉKET! 1 napos programcsomagunkat!
A programcsomag a kíváncsi felfedezők, gyerekcsoportok számára ajánljuk, dinamikus, de
nagyobb erőfeszítésektől és hosszú utazásoktól mentes.
Javaslatunk továbbá a programcsomag ütemterve és a mellékelt térkép, hogy a kirándulással
eltöltött nap hossza éppen megfelelő legyen.

9:30 TEŠANOVCI – A Passero Vidéki Csokoládéműhely kínálatában megtalálhatóak a
különböző érdekes ízkombinációjú táblacsokoládék, a sokféle ízesítésű pralinék és a csokoládé
bonbonok, bonbonválogatások, csokoládéval bevont aszalt gyümölcsök, csokoládélikőr és
még sokfajta csokoládés finomság, amik mindig új élménnyel ajándékoznak meg. Helyi,
otthoni összetevők: gyümölcsök, fűszerek, olaj. A minőségi tej-, fehér, ét- és rubin csokoládé
pedig ellenőrzött helyről származik. Csokoládék és pralinék degusztációja. (Passero Gazdaság,
Tešanovci 24, 9226 Moravske Toplice, tel: +386 51 357 170)

11: 00 FOKOVCI – A Vidov brejg Gazdaság mintapéldája annak, hogyan lehet az elgazosodott
és benőtt területeket újra termőképessé tenni. A ház mögött található mezőt, melyet kecskék
segítségével tisztítottak meg, fokozatosan átalakítják át gyógynövénykertté, a többi mezőn
pedig hajdinát vetettek, ami nagyon hasznos a gyomok elleni küzdelemben. Biogazdálkodást
folytatnak. Degusztáció: gyógynövényes pesztó, szirupok, teák. Műhelymunka keretében
gyógynövényes só készítésére is van lehetőség. (Vidov brejg, Fokovci 77, tel.: +386
41 797 508). (lehetőség van kulináris műhelymunkára is)

Stran 1 od 5

12:30 SELO – A Rotunda egy 13. században épült kerek templom. A templomban látható
freskók némelyike több, mint 600 éves. A Rotunda különlegességeit a helyi turistavezető fogja
Önöknek elmondani. (Tic Selo, Selo 60, 9270 Prosenjakovci, tel.: +386 2 538 1520)

13:00 PROSENJAKOVCI (PÁRTOSFALVA) – Ebéd
A Kocljevina egy öko-szociális gazdaság, aki 2015-ben kezdte el fejleszteni az ökológiai
gazdálkodást. A gazdaságba ellátogatók megnézhetik a háziállatokat: lovakat, kecskéket,
nyulakat, baromfikat; megismerkednek a földműveléssel, a zöldségekkel, a gyümölcsökkel, a
gyógynövényekkel és az illatos gyógynövények; tej alapú termékek, savanyúság előállításával,
a gyümölcsök, zöldségek és gyógynövények szárításával, valamint a természetes
kozmetikumok előállításával.
(KOCLJEVINA – Intézet a fogyatékkal élő emberek képzésére és alkalmazására, Prosenjakovci
67c, 9207 Prosenjakovci – Pártosfalva, tel.: +386 59 958 651).

Stran 2 od 5

14:30 LONČAROVCI – Mocsár tanösvény
A Lončarovci-ban található Mocsár tanösvény egy rövid fellégzés lehetőségét kínálja Goričko
legeldugottabb részeinek felfedezése közben. A tanösvényen leírásokkal ellátott táblákon
mutatják be a környék természeti értékeit, a Curek patakot és az extenzív vizes réteket,
valamint Lončarovci, az egyik legkisebb Goričko-i település kulturtörténelmi jellegzetességeit
és tematikus térképét. A fából készült 50 méter hosszú ösvény sétalehetőséget biztosít a
mocsáros réten keresztül egészen a Curek patak széléig. A tanösvény mentén található
fatáblák feltárják előttünk a jellemző fa- és bokorfajtákat, az útjelző tábla pedig a környék
további érdekes célpontjainak felfedezésére irányítják az idelátogatókat. (Lončarovci Helyi
Közösség, Lončarovci 39a, 9206 Križevci, tel: +386 51 246 040, Tomaž Koltai).

16:00 RATKOVCI – Celec Méhészet
A Celec családban a méz iránti szerelmet már a harmadik generáció őrzi. 1937 óta kézzel és
tradicionális módon alkotják meg a számos mézből készült finomságok történetét. Az általuk
használt válogatott receptek egynéhányszáz évesek. Családi küldetésük, hogy ezeket a
recepteket megőrizzék, nemesítsék és továbbadják a következő generáció számára, szívből
szívnek. A látogatók megismerik a méhészetet, mint házi kézművességet, megkóstolják a
mézeskalácsokat, valamint közreműködnek a mézes termékek díszítése műhelymunkán.
(Celec Méhészet – Damjan Celec s.p., Ratkovci 8, 9207 Prosenjakovci – Pártosfalva, tel.: +386
41 319 862 – Damjan vagy +386 41 941-175 – Jožica).
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Végül indulás hazafelé…

Stran 4 od 5

Stran 5 od 5

