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tuj gostil ze 28. Dobrote slovenskih kmetij 

>riznanja izdelkom so priznanja ljudem
azstavljenih skoraj 1200 izdelkov - Podeljenih 88 znakov kakovosti 

T
radicijo in kulturo na
roda predstavlja tudi 

ulinarika, ki je v nasi mali 
odalpski dezeli izjemna in 
krati izvrstria, zato smo na
jo lahko ponosni. Da nase 
ajbolj pristne dobrote priha-
1jo s kmetij se lahko vsako 
,to znova prepricamo na naj
�cji drzavni razstavi Dobro
: slovenskih kmetij v Mino
tskem samostanu sv. Petra in 
avla na Ptuju, kjer je bilo tu
i letos na ogled-vec kot tisoc 
:delkov. 
Stevilni obiskovalci se radi 

racajo na Ptuj, saj jih kako
ostni in dovrseni izdelki slo
enskih kmetov in kmetic vsa
okrat ocarajo in kazejo, kako 
:jemen je razvoj tudi na tern 
odrocju na slovenskem pode
:il ju. Vse vec je namrec dru
inskih kmetij, ki same trzijo 
10je pridelke in izdelke, saj le 
tlco lahko dose.zejo visjo ceno 
3. vlozeni trud. Njihova pot do

Castni pokrovitelj 28. razstave Dobrote slovenskih kmetij je bil predsednik Republike Slo
venije Borut Pahor. Po razstavi se je sprehodil v druibi kmetijskega ministra Dejana Zida
na, predsednika organizacijskega odbora ptujskih dobrot Petra Priboiica in Anke Alt, pred
stavnice osrednje regije - Pomurja. 

Kniei*i gJa.tiJ 

Dobrote iz obeh bregov Mure so imele osrednje mesto med 
sodelujocimi regijami. 

stavi na Ptuju: poleg najbolj 
prepoznavne prekmurske gi
banice so gospodinje pripravi
le se perece, vrtanek, ocvirko
ve pogacice, makovo in oreho
vo potico, vec vrst kruha, kro
fe, drobno pecivo ter razlicna 
zita in izdelke iz zit. 

Ohranjajmo in podpirajmo 
domace 

Svecanega odprtja, ki je bilo 
v petek, razstava pa je bila na 
ogled do nedelje, so se udelezi
li stevilni ugledni gostje, med 
drugim tudi: Andrej Reberni-

no prednost, ki nas loci od dru
gih dr.zav - nimamo samo 
lepo, pac pa tudi zelo urejeno 
in razvito pode.zelje. Po njego
vih besedah postaja ponudba 
slovenskega pode.zelja razno
vrstna in odlicna, prav v tern 
pa je tudi njegova prihodnost. 

Kmetijski minister Dejan Zi
dan je med drugim dejal, da je 
za slovensko .zivilsko industri
jo pomemben vsak izvozni trg, 
najpomembnejsi pa je domaci 
trg. Na njem prihaja do vse 
vecje prepoznavnosti domacih 
proizvodov, ceprav se kmetje 




