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PONUDBA ZA OBISK KORENIKE

Eko-socialna  kmetija  Korenika  se  nahaja  v  osrčju  Goričkega, v  vasi  Šalovci.  Ukvarjamo  se  z  ekološko
pridelavo in predelavo zelenjave, zelišč, sadja in žitaric ter z ekološkim turizmom. Pohvalimo se lahko tudi s
tem, da usposabljamo in zaposlujemo ljudi iz ranljivih družbenih skupin in jim na ta način pomagamo pri
delovni in socialni vključitvi. Kmetija ves čas razvija svojo podobo, širi in bogati svoje vrtove ter ureja živalski
park.

Obisk na kmetiji Korenika nudi preživljanje kvalitetnega časa v naravi in na kmetiji, ter ponuja vsebine s
področja ekologije, okoljevarstva in kmetijstva. Ob vsem tem nam je nadvse pomembna človeška dobrobit
ter telesno in duševno zdravje posameznika.

Zavest o zdravih, ekološko uravnoteženih postopkih ravnanja z zemljo ter pridelavi in predelavi hrane, je vse
bolj  nujna  in  zato  vse  bolj  prisotna  v  človeških  prizadevanjih.  Na  Koreniki,  ki  se  odlikuje  po  ekološki
ozaveščenosti, urejenosti, strokovnosti ter prisrčnem vzdušju med sodelavci in v odnosu do gostov, boste
deležni:

- informacij in znanj s področja ekološke pridelave ter predelave sadja, zelišč, zelenjave in žitaric; 
- blagodejnih vplivov goričke narave in pristnosti ljudi,
- nepozabnih doživetij v interakciji s krotkimi živalmi in še mnogo tega.

V okviru vašega obiska si boste ogledali razprostrani zeliščni vrt in spoznavali skrivnosti negovanja zdravilnih
zelišč. Sede na klopcah boste opazovali naravo, uživali v čarih vrta in si nabirali nove življenjske moči. 

Na travnatih in gozdnih površinah nekdanje domačije Rotceni, v središču katere stoji obnovljena stoletna
hiša, je  urejen  živalski  park. Ogledali  si  boste hišo in  izvedeli  o zgodovinskih zanimivostih kraja.  Stik s
krotkimi in simpatičnimi živalmi pa vas bo raznežil in razvedril. 

http://www.korenika.si/


Na vašo željo se bomo skupaj odpravili do bližnjega Hodoškega jezera, v katerem živijo vidre in bobri. Jezero
ima pomembno vlogo v varovanju prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst ter zgodbo, ki navduši vsakega
ljubitelja narave.

Za  zaključene  skupine  pripravimo  bogato  kulinarično  doživetje. Naša  kulinarična  ponudba  temelji  na
domačih lokalnih jedeh,  v  izvirnosti in domiselnosti pa je sodobna,  zato zadovolji  tudi  najbolj  zahtevne
goste. 

Skupine sprejemamo po predhodni najavi. Po dogovoru vam lahko uredimo tudi bivanje v naši neposredni
bližini. 

Več  o  delovanju  eko-socialne  kmetije  Korenika  lahko  preberete  na  spletni  strani:  www.korenika.si.
Fotografije  in  utrinke  naših  dejavnosti si  lahko  ogledate  na  naši  Fb  strani.
https://www.facebook.com/ekokorenika/

Za rezervacijo termina in vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 070 752 559 ali nam
pišite na mail: zavod.korenika@gmail.com. Po dogovoru prilagodimo ponudbo  glede na vaše posebne želje.

CENIK STORITEV TURIZMA
Ponudba velja ob minimalni udeležbi 25 oseb. 

STORITEV EUR / OSEBO
PREDSTAVITEV EKO SOCIALNE KMETIJE KORENIKE Z VODENIM OGLEDOM
OSVEŽILNI EKO NAPITEK 5,00 €

VODENI OGLED
DEGUSTACIJA KRUHKOV (domača gorička šunka, čemažev skutin namaz, 
paprikin skutin namaz, ocvirkov namaz, zaseka)
OSVEŽILNI EKO NAPITEK

7,00 €

VODENI OGLED
DEGUSTACIJA KRUHKOV Z NAMAZI 
(čemažev skutin namaz, paprikin skutin namaz, ocvirkov namaz, zaseka)
AJDOVA in/ali PIRINA KAŠA V SOLATI
OSVEŽILNI EKO NAPITEK 

7,50 €

VODENI OGLED
ZELENJAVNA ali ZELENJAVNO-MESNA ENOLONČNICA
POSOLANKA
OSVEŽILNI EKO NAPITEK 

9,00 €

VODENI OGLED
BOGRAČ, POSOLANKA
OSVEŽILNI EKO NAPITEK

11,00

VODENI OGLED
KOSILO (izbirate lahko med dvema mesnima in enim vegetarijanskim menujem 
oz. si menu sestavite iz vseh treh menijev)
OSVEŽILNI EKO NAPITEK

15,00 €

Cenik velja od 24. 04. 2018, vse cene so z DDV. Izdelke lahko vrnete z originalnim računom v roku 15 dni
Pribinovina d.o.o., Markišavci 44, 9000 Murska Sobota  DŠ: SI75221713

Z doplačilom so na voljo tudi naši čaji, kava in lokalna vina

https://www.facebook.com/ekokorenika/
http://www.korenika.si/
mailto:zavod.korenika@gmail.com


PONUDBA MENUJEV

Izbirate lahko med dvema mesnima in enim vegetarijanskim menujem oz. si menu sestavite iz vseh treh 
menijev. Cena menuja je 15,00 EUR na osebo. 

MENU 1 MENU 2 VEGETARIJANSKI MENU

KREMNA BUČNA JUHA

*

SVINJSKA PEČENKA

PIŠČANČJI FILE V POROVI
OMAKI Z GOBICAMI IN

AJDOVO KAŠO

DÖDÖLI V SMETANOVI
OMAKI

PRAŽENA ZELENJAVA

 SOLATA

*

POSOLANKA / RETAŠ

KOSTNA JUHA
 Z JETRNIMI CMOKI IN

ZELENJAVO

*

PIŠČANČJA ROLADA Z
ZELIŠČI V SLANINSKEM

OVOJU Z BUČNIM
KROKANTOM

OCVRTA GORIČKA ROLADA

PRAŽENI DÖDÖLI

ZELIŠČNI KROMPIR ALI
OCVRTA JABOLČNA

POLENTA

PRAŽENA ZELENJAVA

SOLATA 

*

POSOLANKA/RETAŠ

SEZONSKA ZELIŠČNA JUHA

*

BUČNI ALI FIŽOLOV POLPET

OCVRTI AJDOVI ZAVITKI

POPEČEN KROMPIR Z
ZELIŠČI

HRUSTLJAVA ZELENJAVA

SOLATA 

*

POSOLANKA / RETAŠ

Prijazen pozdrav!

V imenu Korenike, Renata Rogan                                                                  Goran Miloševič, direktor




