OKUSI PREKMURJE! (otroci)
Če želite ponotranjiti okuse in vonjave Prekmurja, vam predlagamo 1 - dnevni izlet, ki smo
ga poimenovali OKUSI PREKMURJE!
Primeren je za radovedne raziskovalce, priporočamo za skupine otrok, dinamično, a brez
večjih naporov ali dolge vožnje. Da ne bo dan prekratek ali predolg, vam priporočamo še
časovnico in prilagamo zemljevid.

9:30 TEŠANOVCI - Podeželska čokoladnica Passero ponuja čokoladne tablice v zanimivih
kombinacijah okusov, bogat izbor pralinejev in čokoladnih bonbonov, priložnostne
bomboniere, suho sadje v čokoladi, čokoladni liker in ostale čokoladne dobrote, ki vselej
prinašajo nova doživetja. Domače sestavine: sadje, začimbe in olja obliva vrhunska mlečna,
bela, temna ali rubin čokolada s kontroliranim poreklom. Degustacija čokolade in pralinejev.
(Posestvo Passero, Tešanovci 24, 9226 Moravske Toplice, tel.: 051 357 170).

11:00 FOKOVCI – Posestvo Vidov brejg je vzorčen primer, kako se lahko zaraščene površine
uredijo v obdelovalno površino. S pomočjo koz očiščeno njivo za hišo postopoma spreminjajo
v zeliščni vrt, na drugih njivah pa so posadili ajdo, ki je zelo učinkovita pri obvladovanju
plevela. Kmetujejo sonaravno. Degustacija: zeliščni pesto, sirupi, čaji. Delavnica izdelava
zeliščne soli. (Vidov brejg, Fokovci 77, tel.: 041 797 508). (možna tudi kulinarična delavnica).
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12:30 SELO – Rotunda je okrogla cerkev, ki je bila zgrajena v 13. stoletju. Nekatere freske so
stare več kot 600 let. Posebnosti Rotunde vam bo predstavil lokalni turistični vodnik. (Tic Selo,
Selo 60 , 9270 Prosenjakovci, tel.: 02 5381520).

13:00 PROSENJAKOVCI - Kosilo
Kocljevina je eko–socialna kmetija, ki je ekološko kmetijstvo pričelo razvijati v letu 2015.
Obiskovalci si ogledajo domače živali: konje, koze, zajce, kokoši; se seznanijo s pridelavo
poljščin, zelenjava, sadja, zelišča in dišavnic; predelavo mlevskih izdelkov, vložnin, sušenja
sadja, zelenjave in zelišč, izdelavo naravne kozmetike).
(KOCLJEVINA – zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, Prosenjakovci 67c,
9207 Prosenjakovci, tel.: 0599 586 51).

14:30 LONČAROVCI – Pot po močvari
Pot po močvari v Lončarovcih ponuja možnost kratkega oddiha med odkrivanjem najbolj
skritih kotičkov Goričkega. Na poti sta na interpretativnih tablah predstavljeni okoliški naravni
vrednoti, potok Curek in mokrotni ekstenzivni travniki, kulturnozgodovinske značilnosti in
tematski zemljevid naselja Lončarovci, ene od najmanjših vasi na Goričkem. Lesena pot
omogoča sprehod po 50 metrih močvirnega travnika in vodi do podesta pri potoku Curek.
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Lesene tablice ob poti razkrivajo značilne drevesne in grmovne vrste, kažipot zanimivih
lokalnih destinacij pa obiskovalce vabi k nadaljnjemu raziskovanju okoliških krajev. (Krajevna
skupnost Lončarovci, Lončarovci 39a, 9206 Križevci, tel: 051 246 040, Tomaž Koltai).

16:00 RATKOVCI – Medičarstvo Celec
Svojo ljubezen do medenih izdelkov v družini Celec ohranjajo že v tretji generaciji. Že od leta
1937 ročno in na tradicionalen način ustvarjajo zgodbe izvrstnih medenih dobrot. Recepture,
ki jih uporabljajo so izbrane in stare nekaj stoletij. Njihovo družinsko poslanstvo je, da jih
skrbno varujejo, plemenitijo in prenašajo iz roda v rod, iz srca v srce. Obiskovalci spoznajo
domačo obrt medičarstvo, poskusijo medenjake, sodelujejo na delavnici okraševanja
medenih živilskih izdelkov. (Medičarstvo Celec - Damjan Celec s. p., Ratkovci 8, 9207
Prosenjakovci, tel.: 041-319-862- Damjan ali 041-941-175-Jožica).

In pot proti domu…
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