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Strokovna ekskurzija v Vulkanland, Avstrija 

 

Z manjšo skupino kmetov, ki so se povezali v okviru programa sodelovanje 16.4 smo v juniju 

2020 pod vodstvom doc. dr. Tanje Lešnik Štuhec obiskali nekaj izbranih kmetij v avstrijski regiji 

Vulkanland.  

 

Turistična kmetija - Kürbishof Gartner je kmetija z apartmaji v obnovljeni kmečki hiši in 

hlevu ter dvema počitniškima hiškama v vinogradu – eno moderno in drugo tradicionalno. 

Kmetija ponuja tudi samopostrežni regionalni zajtrk. Gospa nam je predstavila način poslovanja 

kmetije z apartmaji, ki obratuje 9 mesecev na leto in večinoma gosti domače avstrijske goste. 

Vključeni so v skupno promocijo v mreži »Urlaub am Bauernhof«, v skupno predstavitev v 

okviru regije Vulkanland in imajo tudi ekartico ugodnosti, s katero ima gost ob nastanitvi 

ugodnosti pri ostalih ponudnikih (degustacije, ogledi, produkti…). Nastanitve so celotno delovno 

sezono polno zasedene. Gospa je tudi pobudnica obuditve pridelave regionalne pšenice v 

Vulkanlandu, ki jo sedaj prideluje okoli 150 kmetij. Moka iz te pšenice se prodaja pod regionalno 

znamko in jo uporabljajo vse lokalne pekarne. 

www.kuerbishof.at 
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Izrednega pomena je povezanost in medsebojno oglaševanje ponudnikov v regiji. 

 

Družinski mlin Berghofer muehle na reki Rabi vodijo 3 sestre, ki so že šesta generacija družine 

Berghofer. Mlin letos obeležuje 175 let. V njem meljejo pretežno pšenico in rž lastne pridelave in 

od drugih kmetij iz regije (prodaja pod svojo znamko), prav tako pa delajo tudi uslužnostno 

mletje. Ob žitnem mlinu imajo tudi mlin za bučnice, kjer prav tako predelajo bučnice lastne 

pridelave ali iz pridelave drugih kmetij, ki pridelujejo pod znamko  Steirisches Kürbiskernöl. V 

mlinu se dogajajo različne prireditve s kulturnega področja in aktivnosti/delavnice za otroke. 

https://www.berghofer-muehle.at/ 
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Kmetija s predelavo mleka Krenn na obrobju Feldbacha. Iz kravjega mleka 30 krav izdelujejo 

različne mlečne izdelke. Imajo svojo polnilno linijo za pasterizirano mleko in jogurte izdelujejo 

skuto, skutne namaze in sire. Prodajajo v trgovinah v regiji, v lastni trgovinici in zalagajo šole in 

vrtce. Pravijo, da se je v času Covid19 povečala prodaja mleka preko samopostrežnih avtomatov. 

Krave so lisaste pasme z dobro mlečnostjo 30 l/dan. Obrok sestavlja koruzna silaža, travna silaža, 

močna krmila in slama. Imajo zelo malo trajnega travinja, krmne rastline se pridelujejo na njivah. 

Nekaj površin imajo namenjenih za pridelavo semen trav. Molzejo z robotom. Na kmetiji dela 

tričlanska družina ter štirje delavci po približno 20 ur na teden.  

www.krennmilch.at 

 

http://www.krennmilch.at/


 
 

 

Mladi divji zelenjadarji - Die jungen wilden Gemüsebauern. Obiskali smo zelenjadarsko 

kmetijo Flucher kjer sta nas sprejeli dve članici skupine mladi divji zelenjadarji (Christa Vonisch 

in Irene Gombotz). Skupina sedaj šteje 16 mladih pridelovalcev zelenjave in tudi jagodičevja. 

Večina je bila že sošolcev na fakulteti. Nekateri med njimi niso imeli namena prevzeti domačih 

kmetij, vendar so se kasneje odločilo prav za to – večina je kmetije prestrukturirala in jih sedaj 

vodijo z velikim entuziazmom.  Na kmetiji Flucher smo si ogledali pridelavo zelenjave, ki jo 

pridelujejo na 0,8 ha pokritih površin, ostalo pa na prostem (zelenjadnice in nekaj poljščin, skupaj 

okoli 12 ha. Nosilka kmetije je usmerjena v inovativnost in kreativnost. Zanimajo jo eksotične 

rastline (v izgradnji je steklenjak za užitne eksotične rastline), prideluje veliko različnih in tudi 

redkih sort za gastronomijo. Prav povezava z gastronomijo ji omogoča pridelavo zanimivih, 

redkih sort. Gostinci konec leta ocenijo količine določenih zelenjadnic, ki jih potrebujejo za 

naslednje leto, na kmetiji pa posadijo še določen odstotek več, ki je namenjen prodaji na kmetiji. 

Na domu prodajo nekje 75 % pridelanega. Celotna skupina pa prodaja direktno brez posrednikov. 

Skupaj snujejo tudi skupne proizvode, ki jih prodajajo pod skupno znamko. Začeli so s 

paradižnikovo mezgo oz sokom (rumen in rdeč). Izdelujejo tudi kečap z manj sladkorja in soli v 

nepekoči in pekoči različici ter paradižnikov kis. Po ogledu kmetije nam je Irene Gombotz  

predstavila svoji kmetijo, kjer na štirih hektarjih pod protitočnimi mrežami prideluje ekološke 

maline, robide, goli mini kivi in ribez. Večino sadja proda svežega v trgovskih verigah. Poskusno 

v rastlinjakih letos prvič prideluje kurkumo in ingver. Obe predstavnici imata na kmetiji tudi 

hiško za samopostrežno prodajo, kjer si ljudje sami izberejo kar potrebujejo in pustijo denar v 

»blagajni«. Ta oblika poslovanja se je v zadnjem obdobju v regije zelo razširila. Skupina je 

prejela že kar nekaj nagrad za uspešnost, vsako leto pa organizirajo večji kulinarični dogodek na 

katerem mladi šefi kuhajo iz njihovih surovin.  

www.djwg.at  

 

http://www.djwg.at/


 
 

 

Kmetija okusov z vinotočem in turističnimi nastanitvami - Genussgut Krispel. Pretežno 

vinogradniška kmetija obdeluje 80 ha vinogradov pod protitočnimi mrežami v bližnji okolici. Ob 

vinogradništvu se ukvarjajo tudi z rejo prašičev pasme mangalica, ki jih predelajo v različne 

proizvode. Na kmetiji so odlično upodobili vulkanizem v regiji. Glavna prestižna produkta sta 

slanina mangalice z zelišči starana v bazaltnih skladih (po vzoru italijanskega larda) in vino 

starano v bazaltnih skladih. Pravkar so naredili novo klet z različnimi sodi izdelanimi iz 

francoskega hrasta v Avstriji.  

 

www.krispel.at 

 

http://www.krispel.at/
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