
maj • junij



OTVORITVENA VEČERJA 
festivala Divji okusi Krasa 2020

20. maj 2020
Gostilna Kobjeglava

6 gostincev/ turističnih kmetih s Krasa
6 hodov krožnikov iz užitnih divjih rastlin

6 priznanih kraških vinarjev
6 kozarcev kraškega vina

Obvezna rezervacija na: 
kobjeglava@gmail.com 

ali drustvo.planta@gmail.com

Cena 40 €/osebo s pijačo. 

Znesek je potrebno poravnati 
do 18. maja 2020 na TRR Društvo Planta. 

Namen: promocija DOK, 
TRR: SI56 1971 0501 2743 633, 

pri Deželni Banki. 
Sklic: 00 2020-0304

Čarobni spomladanski Kras, odboj prvih 
toplejših sončnih žarkov od srednjeveških zidov, 
mavrica travniških barv, zeleni poganjki, 
ki čakajo na poznavalsko roko, srčnost in toplina 
gostoljubnega objema tamkajšnjih ljudi. 
Vse to združuje edinstven Spomladanski festival 
DIVJI OKUSI KRASA.

Divji šparglji, čemaž, koprive, zelišča…
Kulinarična prireditev, ki je spoznanja, znanja 
in recepte naših prednikov - to bogato in 
neprecenljivo dediščino - vtkala v nove jedi, 
v novo zgodbo okusov in doživetij kraške 
gmajne.

Pridite in se pustite zapeljati kraški 
pomladi tudi na krožniku!

DIVJI OKUSI KRASA »DIVJE« FESTIVALSKO DOGAJANJE



KRAŠKA OSMICA OSTROUŠKA PELICON
Coljava 5, 6223 Komen

15. maj do 24. maj 2020, med 11.00 in 22.00

Dolga tradicija kraških osmic, ko se je na domačem kraškem dvorišču ponujalo le vino iz soda 
in kuhana jajca, se je z leti močno spremenila. K suhomesnim izdelkom, med katerimi še vedno 
ne smejo manjkati kraški pršut, panceta in zašink, letos dodajajo še jedi iz divjih kraških rastlin 
in zelišč. Poskusite okusno kraško frtaljo in kraške štruklje po novem receptu, obogatenem z 
zelišči.

KRAŠKA ZELIŠČA V OBJEMU 
PRAZGODOVINSKEGA GRADIŠČA 

DEBELA GRIŽA

23. maj 2020 ob 10.00 in ob 15.00 
Volčji Grad

Voden sprehod po gradišču Debela griža, 
s poudarkom na kraških zeliščih, 

ki jih najdemo znotraj obzidja. 
Sprehod se bo zaključil s »kraško malico« 
(sendvič s pršutom/sirom + kozarec vina 

oz. bezgovega soka).
Obvezna predhodna rezervacija na 

info@krasenkras.eu, cena: 15 € na osebo.

Zavod Krasen Kras, Gorjansko 32, 6223 Komen
T: +386(0)41 718 429

E: sonja.scuka@krasenkras.eu
W: www.krasenkras.com

Najave in rezervacije:
T: +386(0)5 7668 708, +386(0)31 303 523

E: sandrapelicon@gmail.com
W: www.ostrouska-pelicon.com



DIVJI OKUSI KRASA NA GRADU ŠTANJEL 
IN PREDFESTIVALSKO DOGAJANJE 

FESTIVALA GLEDANICA 

1. junij 2020, 11:00 do 16:00 v Štanjelu na grajskem dvorišču

Celodnevna kulinarična prireditev z bogatim programom
• 4 gostinci v živo pripravljajo jedi iz užitnih divjih rastlin in zelišč (show cooking), 

• 4 kraški vinarji se predstavijo
• »mini tržnica« ponudnikov z izdelki iz kraških zelišč in užitnih divjih rastlin

• ustvarjalne in izobraževalne delavnice spoznavanja zelišč Krasa – projekt KAŠTELIR
• etnobotanični pohod Štanjel, ob 10:00 (zbor pred cerkvijo Sv. Danijela) – projekt KAŠTELIR

• brezplačen voden ogled srednjeveške vasice Štanjel, ob 12:00 in ob 14:00 (zbor pred cerkvijo Sv. Danijela)
• ogledi Kraške hiše v Štanjelu z degustacijo, Grajžlova domačija

Obvezne najave in rezervacije – za kosilo:
T: +386(0)5 7668 708, +386(0)31 303 523

Bistro Grad Štanjel, Štanjel 1a, 6222 Štanjel
T: +386(0)5 7310 070, +386(0)41 447 854

E: info@gradstanjel.si   W: www.gradstanjel.si

DOŽIVITE ETNOBOTANIKO 
KRAŠKE GMAJNE 

NA PRAV POSEBEN NAČIN

30. maj 2020, 10.00–15.00

Ob 10.00 se zberemo v Coljavi na parkirišču 
Turistične kmetije Ostrouška Pelicon, Coljava 5, Komen

Vljudno vabljeni na spomladanski sprehod, kulinarično spoznavanje kraških zelišč in doživetje kraške 
gmajne - od praskupnosti do današnjih dni. Kraško gmajno zaznamujejo edinstvene naravne in 
kulturne posebnosti, ki so odraz geomorfoloških, klimatskih in kulturnih sledi. Človek je kraško gmajno 
sooblikoval že v praskupnosti. 
Gradnja kamnitih gradišč velja za prvi večji človeški poseg v krajino. Kraševci so veščine obdelave in 
uporabe kamna razvijali tudi v kasnejših obdobjih, ko so intenzivneje oblikovali svoje bivalne prostore. 
Suhi kamniti zidovi in hiške, znanje nabiranja užitnih divjih rastlin, znanje o uporabi zelišč ter zgodbe 
o pašništvu predstavljajo le nekaj drobcev pestre kraške dediščine. Vredno jo je spoznati, občutiti in 
kulinarično doživeti. 
Sprehodili se bomo do kraške gmajne, ki jo bodo udeležencem s strokovno razlago približali botaniki, 
etnologinja, geologinja, ambasador suhogradnje na Krasu in drugi domačini. Za pohod je potrebna 
primerna obutev, majhno rezilo in steklenica z vodo. Za »marendo« iz kraški zelišč bo poskrbljeno. 

Možno je naročiti tradicionalno 
kraško kosilo s kozarcem vina. 

Cena: 15 € na osebo.



KRAS CARSO FOOD TOUR, DIVJI OKUSI KRASA,
četrtek, 29. maj in četrtek, 4. junij od 12.00 dalje, cca 6 ur

Doživljajska kulinarična tura Divji okusi Krasa

Ogled stare domače pršutarne, kjer se s sušenjem pršutov ukvarja že več generacij 
pršutov, s predstavitvijo postopka od zakola prašiča do sušenega pršuta. Celoten proces 
zahteva ogromno znanja in potrpežljivosti pridelovalca, zlasti sta pomembna soljenje 
in celoletno sušenje. Ves trud pa je poplačan, ko se na roke narezana rezina pršuta kar 
stopi v ustih. Okoliški cvetoči travniki ponujajo tudi prostor za oddih, sprostitev, navdih 
ali gurmansko doživetje. 
Pristni stik z danostmi kraške narave in domačini lahko doživite na ogledu zeliščne njive 
ter delavnici o načinu priprav zeliščnega mila.
Kraške gmajne in travniki predstavljajo raj botanične ponudbe v spomladanskih mesecih. 
Divji šparglji, šetraj, kopriva, regrat, rman, trpotec, žajbelj, meta ali melisa predstavljajo le 
nekaj sestavin, ki jih kraške kuharice in kuharji s svojim znanjem in ustvarjalnostjo koristno 
vključijo v številne jedi, kot so mineštre ali kremne juhe, frtalje, rižote ali mesna ponudba.

V turo je vključeno:
• doživljajski obiski treh različnih ponudnikov z dobrotami in pijačo

• možnost nakupa izdelkov pri ponudnikih
• presenečenje

Cena: 90 € / osebo
Ni vključen prevoz (3 vnaprej znane lokacije) in turistično vodenje ture

Individualne najave in rezervacije TIC Sežana tic.sezana@visitkras.info: +386(0)5 7310128
Tura bo izvedena za najmanj 4 osebe do največ 12 oseb.

Za organizirane skupine je možen obisk tudi ob drugih dnevih, 
obvezna predhodna preveritev razpoložljivosti.

KMETIJA BUNTOVI  
Škrbina 62, 6223 Komen  

T: +386 (0)31 867 632    E: tjasa.komel@siol.net    W: www.buntovi.si

»Če hočeš ceniti življenje, moraš vseeno malo bolj 
pametno jesti« svoj moto do domačih sestavin in 
narave poudarjata Bogdan Cotič in njegova hčerka 
Tjaša. Sušenje zelišč, pripravo čajev in mil »ima čez« 
Tjaša, ki svoje goste poduči tudi o zdravilnih učinkih 
zelišč in načinu priprave domačega mila. Spomladi 
pa Bogdan in Tjaša z veseljem pokažeta še svojo 
njivo, kjer gojita zelišča in domačo zelenjavo.

Na njuni kmetiji vam ponujajo:
• Vodeno degustacijo z ogledom kleti 

(Teran, Vitovska grganja in teranov liker)
• Delavnico izdelave naravnega mila 

po hladnem postopku
• Predstavitev zelišč na njunem zeliščnem vrtu 

z degustacijo zeliščnega čaja

Najave in rezervacije:
T: +386 (0)51 346 122



VINA ŠTREKELJ, 
Gorjansko 83a, 6223 Komen

Družina Štrekelj spada med staroselske družine. V Gorjansko se je naselila okoli leta 1300 
in leta 1620 prejela družinski grb od habsburškega cesarja Ferdinanda II. Razumevanje narave in 

ljubezen do vinarstva se v družini prenaša iz roda v rod že od leta 1500 in živi še danes.

Na kmetiji Štrekelj vam ponujajo:
• Degustacijo vin s kraškimi dobrotami z zeliščno frtaljo in domačim kruhom

• Vodena degustacija s predstavitvijo vin in Krasa (degustacija 8 različnih vin -1,5 h)

Najave in rezervacije:
T: +386 (0)31 898 478
E: vina@strekelj.ue

W: www.ekantina.com

10 - Dnevna promocijska 
kulinarična akcija 

na kraških turističnih 
kmetijah in gostilnah

od 29. maja do 7. junija 2020

Spomladanski dnevi so na Krasu nekaj 
posebnega. Prebujajoča se gmajna, 
prvi poganjki divjih špargljev, melise, 
koprive, rukole, majarona, rožmarina 
in drugih zelišč ponujajo bogato 
kulinarično doživetje. Zdravilno moč 
divjih rastlin niso poznali le v najstarejših 
časih, vse bolj jo cenijo tudi današnje 
turistične kmetije in gostilne. Okusite, 
kako se lahko stara znanja na inovativen 
način vključujejo v sodobno kulinarično 
ponudbo.

7 gostiln in turističnih kmetij s Krasa
3 hodni meni iz užitnih divjih rastlin 

po enotni ceni 19,00 € / meni

Pri vseh ponudnikih je obvezna predhodna 
najava/rezervacija promocijskega menija 

Divji okusi Krasa 2020.



Mlade solatnice s hišnega vrta, mladi poganjki rastlin s hišnim kisom divjih začimbnic z gmajne
Zvitki iz listov divjih užitnih rastlin, polnjeni z lečo, ajdovo kašo in divjimi šparglji na pireju korenja

Presna sladica iz konopljinih semen, rozin, kremo čobra (divje mete) in bezgom
Kozarec Vitovske grganje (klet Štoka, Krajna vas)

Izvor surovin: lastna kmetija, ekološka kmetija Božeglav, Štorje

GOSTILNA SKOK
Štorje 27, 6210 Sežana

T: +386 (0)5 768 54 09, +386 (0)41 725 504    E: gostilna.skok@gmail.com    W:www.gostilna-skok.com
Urnik: torek – nedelja od 11:30 do 21:00.    

BIODINAMIČNA KMETIJA PRI KAMNARJEVIH                                                                                                    
Volčji Grad 40, 6223 Komen

 T: +386 (05) 766 82 45, +386 (0)40 644 121    E: prikamnarjevih@amis.net    W:www.prikamnarjevih.com                                                                                                                             
Urnik: petek–nedelja in prazniki 12.00–22.00, ostale dni po dogovoru (najmanj 8 oseb).  

Koprivna juha z ajdovim hrustkom, pečena kraškopoljska panceta na regratovi posteljici z jajčkom 
in krompirjem ter sladko kislo omako in sezonskimi divjimi rastlinami 

ALI
Pirine testenine z zeliščnim pestom iz sezonskih divjih rastlin

Sezonska slastna sladica

Izvor surovin: lastna biodinamična ekološka kmetija; ekološka kmetija Božeglav, Štorje

Dan na kmetiji
Paket vključuje: krepčilni zajtrk, hranjenje in jutranja skrb za živali, aktivnost na biodinamični kmetiji, kjer pridelujejo 

ekološko hrano (priprava kruha ali zeliščne soli ali zeliščnega soka), kosilo  pod latnikom na dvorišču kraške domačije.
Priporočena oprema: udobna obutev (pohodniška), zaščita za sonce (pokrivalo in sončna krema).

Zakupiti je mogoče paket brez zajtrka. V tem primeru traja program 4 - 5 ur.

Kratek obisk na kmetiji
Spoznajte njihovo kmetijo, živali in biodinamičen način kmetovanja in vsaj za kratek čas pobegnite 

iz kaotičnega vsakdana. Trajanje programa: 1,5 ure



GOSTILNA KOBJEGLAVA
Kobjeglava 63a, 6222 Štanjel

Tel.: +386 (0)5 731 00 80, +386 (0)31 356 138   E: kobjeglava@gmail.com   W: www.q-komel.com
Urnik: četrtek – sobota od 12:00 do 22:00, nedelja od 12:00 do 20:00.

S predhodno najavo je možen tudi ogled naše Stare pršutarne. Potrebna je rezervacija. 

Kremna juha iz spomladanskih vršičkov, kozji jogurt, spomladanski cvetovi
Rižota, čemaž, piščanček

Jagenjček, kuhano vino, divji šparglji, pastinak, brinove jagode

Izvor surovin: kmetija Žerjal, Tomaj

Divji mousse in grisin z domačim pršutom
Polnozrnati domači špageti z omako iz gozda ter brinovim kozjim sirom
Svinjska ribica s hrustljavo skorjico iz semen s šparglji in domačo rolano 

Panceto na regratovi krompirjevi posteljici
Torta divja rožica

Izvor surovin: lastna kmetija, kmetija Žerjal, Tomaj

Dan odprtih vrat kmetije, sobota, 25. april
Predstavitev kmetije in ogled kmetije;

 degustacija domačih suhomesnatih izdelkov in vin po naročilu

TURISTIČNA KMETIJA ŠKERLJ 
Tomaj 53, 6210 Sežana

T: +386 (0)5 764 06 73, +386 (0)31 306 919   E: skerlj.tomaj@gmail.com   W:www.tk-skerlj.si
Urnik: sobota od 12:00 do 21:00,  nedelja od 12:00 do 16:00



Pozdrav iz kuhinje: hišne dobrodošlice ob spremljavi kruha z drožmi
Čemaževa juha: krompirjeva krema, poganjki divje zelenjave, čemaževo olje, 

čips krompirja in čista čemaževa juha 
Bleki carbonara: domače testenine z jajčkom, panceto in divjimi šparglji

Panceta s koromačevim cvetjem in šparglji: panceta s koromačevim cvetjem, 
pire cvetače, divji šparglji, beluši, drobtine kislega kruha, pena sirotke in divja zelenjava

Sladki pozdravi

Izvor surovin: lastna kmetija; Buntova kmetija, Škrbina

Degustacija v kleti Špacapanove hiše od 29. maj do 7. junij

Spoznali in okusili boste tri vina iz njihove vinske ponudbe, predstavili vam bodo tudi tradicionalno 
predelavo pršuta in vam v pokušino ponudili 30 mesecev zorjen pršut. Pokusili boste lahko tudi salamo, vratovino, 

prato ali klobaso iz njihove butične predelave. Sledi degustacija najboljših sirov iz Krasa - Zidaričev kravji sir in 
ovčji sir s kmetije Antonič. Seveda ne bo manjkal niti svež, doma pečen kruh z drožmi in moko mleto na kamnu.

Za konec ponujajo dve najljubši žganjici, za piko na i pa še edinstvene kise.
Degustacija vin, suhih mesnin, sira, žganic in kisa: 30,00€ po osebi

Velja za skupine od 5 do 15 oseb, po predhodnem dogovoru.

Predviden čas degustacije; 60 -90 min.

ŠPACAPANOVA HIŠA
Komen 85, 6223 Komen

T: +386 (0)41 320 904   E: info@spacapan.si   W: www.spacapan.si
Urnik: petek - sobota od 12:00 do 16:00 in od 18:00 do 22:00, 

nedelja od 12:00 do 19:00. Potrebna je rezervacija. 

Hišna dobrodošlica
Skutni štruklji z divjimi šparglji, kraškimi dišavnicami in popečeno panceto

Svinjska rebrca pečena ob trtinem lesu, ajdove palačinke s koprivo, 
Regratom, divjimi šparglji, koromačem

Zidaričev jogurt z marmelado iz domačih jagod, malin, borovnic

Izvor surovin: lastna kmetija; Vina Čotar, Gorjansko; Kmetija Zidarič, Praprot (I)

TK KRASBERRY VANESA JEŽ 
Gorjansko 84c, 6223 Komen

T: +386 (0)5 766 81 94, +386 (0)31 309 119   E: pepi.jez@amis.net 
Urnik: sobota od 12:00 do 22:00, nedelja od 12:00 do 20:00, ostale dni po dogovoru. Zaželena predhodna rezervacija.



Čemaževa kremna juha, mlad ovčji sir
Domači njoki iz spomladanskih zelišč, goveji rep, staran tabor

Lička prašička, špargljev pire, spomladanski listi

Izvor surovin: kmetija Žerjal, Tomaj

GOSTOVANJA DIVJIH OKUSOV KRASA:

Radovljica, Festival čokolade 2021
Gostovanje Divji okusi Krasa na Festivalu čokolade v Radovljici, 

spajanje divjih užitnih rastlin s čokolado, predstavitev F-DOK

BISTRO GRAD ŠTANJEL 
Štanjel 1a, 6222 Štanjel

T: +386(0)5 731 00 70, +386(0)41 447 854   E: info@gradstanjel.si   I:www.gradstanjel.si 
Urnik: kuhinja odprta sobota, nedelja, prazniki od 12.00 do 20.00.  Potrebna je rezervacija. . 

Beležke



Kontakti: 
Društvo Planta: 
+386 (0)31 303 523 
(Sandra Pelicon)

TIC Sežana: 
tic.sezana@visitkras.info
+386 (0)5 731 01 28

TIC Štanjel: 
info@stanjel.eu
+386 (0)5 769 00 56

www.visitkras.info

2O20

SLOVENIJA

Štanjel
Lipica

september, oktober


