
KMETIJA-SIRARSTVO REBERŠAK

Primer dobre prakse na kmetiji 



Nasplošno o kmetiji

• Kmetija leži v občini Celje in sicer v vasi 
Osenca. Smo hribovska kmetija  z OMD . Na 
kmetiji se ukvarjamo z prirejo senenega 
kravjega in kozjega mleka ter predelavo le tega 
v različne mlečne izelki. Na kmetiji domuje 
tudi čreda konj pasme posavc.



Obseg kmetija

• Naša kmetija obsega 33 hektarjev 
obdelovalnih površin od tega je 5 hektarej
pašnikov ter dobr hektar sadovnjaka. Večina 
zemlje se drži okoli doma. Na kmetiji imamo 
20 glav goveje živine ter 80 koz sanske in 
srnaste pasme in 6 kobil posavk



Priprava krme za zimo

• Na kmetiji imamo 2 sušilni za dosuševanje
sena in sicer sušilno za 12 okroglih bal na vroč 
zrak (peč na sekance),  ter rinfuzno sušilno za 
300 kubičnih metrov sena na hladen zrak 
nekaj malega pa posušimo tudi zunaj na tleh. 
Na kmetiji nimamo njiv zato vso žito 
dokupimo.



Krmni obrok

• Krmni obrok je sestavljen iz 3 delov in sicer 
poleti z žitom, močnimi krmili ter svežo travo 
oziroma pašo. Pozimi pa to nadomestimo z 
kvalitetnim suhim senom ,lucerno ter julko.



Začetki senenega mleka

• Smo prva kmetija ki je v letu 2016 prejela 
certifikat za seneno kravje in kozje mleko ki ga 
je izdal IKC UM Maribor in tako se je naša pot 
začela. Tako smo v avgustu leta 2016 odprli 
lastno sirarno ter prenehali z oddajo mleka v 
mlekarno Celea.



Predelava mleka na kmetiji

• Na kmetiji predelujemo izključno samo kravje 
mleko v naslednje mlečne izdelke: sladka 
skuta, tekoči jogurt, sadni jogurt, čvrste 
jogurte, kislo mleko, mlade sire trde in poltrde 
sire ter sir za žar.

• Kozje mleko se vso proda surovo kmetiji in 
sirarstvu Videc



Izdelki iz senega mleka

• Izdelki iz senenega mleka se od navadnih 
konvencionalnih močno razlikujejo že po 
samem vonju , kakovosti in seveda oksu. Naši 
izdelki so dobitniki številnih priznanj največji 
ponos nam je znak kakovosti za sladko skuto  
in sladko skuto iz kozjega mleka na dobrotah 
slovenskih kmetiji na Ptuju leta 2018



Trženje izdelkov na kmetiji

• Neposredna prodaja na domu

• Tržnica Ljubljana, Maribor, Celje , Novo mesto

• Lokale trgovine

• Večja trgovska veriga

• Lokalne šole



• Hvala za vašo pozornost ter obilo uspeha pri 
vašem delu.  Kmetija Reberšak


