
IZDELKI DRUŽINE
VOLOVEC



KDO SMO
Smo družina iz Dobove, ki rada dela v naravi in z naravo. Pri delu sodeluje 
celotna družina, štejemo štiri člane: Robert, Jožica, Nastja in Klara ter skupaj 
ustvarjamo zdrave, naravne in domače izdelke. Pri našem delu nas žene veselje 
do zdrave prehrane, domače pripravljene dobrote in želja, da strankam 
ponudimo kakovostne izdelke. 
Na pot do zdravih, domačih izdelkov smo se podali šest let nazaj. Najprej smo 
začeli s čebelarstvom, kasneje smo se odločili podati še v svet aronije in 
spoznati zdravilne učinke te rastline. Lahko bi rekli, da sta to dve naši glavni veji, 
ki pa smo jih tekom let dopolnili še s sibirskimi borovnicami ter z mlinarstvom, 
pridelujemo namreč tudi ajdo in piro. 
POSLANSTVO: Skrbimo za naravo ter domačo in ekološko pridelavo. Izdelke 
pripravljamo odgovorno, predano in predvsem z ljubeznijo, do tega kar 
počnemo, saj menimo, da tako lahko ustvarimo kar se da najboljše pridelke, za 
vse, ki se za njih odločijo!
VIZIJA: Želimo si ponujati kakovostne izdelke, s pestro izbiro, trenutni ponudbi 
dodatni še kakšne izdelke in storitve, slediti trajnostnim načelom, ohranjati 
obliko naravnega kmetovanja, širiti znanje. 
VREDNOTE: družina, kakovost, zdravje, prehrana, inovativnost



ARONIJA

Aronija je rastlina v obliki grma, dozori v mesecu avgustu, njeni plodovi pa so 
temno modre, skoraj črne barve (spominjano na borovnico). Plodovom aronije 
pripisujejo veliko zdravilno moč, saj krepi imunski sistem ter pomaga pri 
različnih obolenjih. Na dan naj bi zaužili do 20 svežih ali suhih plodov, če pijemo 
sok pa med 30 do 100 ml. Priporočljivo jo je uživati zjutraj, ob zajtrku. Primerna je 
tudi za otroke od enega leta dalje. Je nekoliko trpkega okusa, vendar je njeno 
uživanje zelo priporoč
ljivo, saj ugodno vpliva na ožilje, krvni pritisk, dobrodejno vpliva na prebavni 
sistem ter sečila, izboljšuje vid, pospešuje celjenje ran, blagodejno vpliva na 
videz kože, ščiti pred glavoboli, krepi imunski sistem, vsebuje pa tudi veliko 
vitaminov (A, C, K, skupina B, E, P) in mineralov ter s tem skrbi, da našega 
organizma ne napadejo virusi in bakterije.

NAŠI IZDELKI 

Aronijo gojimo na domačih nasadih, brez dodatnih gnojil, plodove tudi ročno 
obiramo. Aronijo lahko uporabljamo na različne načine, lahko uživamo svežo, 
ko je ta na voljo, jagode aronije lahko zamrznemo, dodamo v smoothie, jih 
predelamo v sok, sirup, marmelado, džem, liker, žganje, jih posušimo za čaj, 
prah ipd.



100% sok aronije. Sestavine: 100% aronija sok iztisnjen iz svežih jagod. Brez 
alergenov. Aronija je po vsebnosti antioksidantov na prvem mestu med vsemi 
vrstami jagodičevja. Uporaba: Sok aronija se uporablja predvsem v preventivne 
namene, izboljšuje imunski sistem in blagodejno vpliva ter krepi naše telo. 
Priporoča se uživanje 0.5 dcl na dan, otroci manj (najbolje zjutraj, ob zajtrku), ne 
smemo pa zaužiti več kot 1 dcl soka aronije na dan. 
Cena: 8€ (Neto vsebina: 1L), 5€ (Neto vsebina: 0,5L)

Aronija sirup (za redčenje). Sestavine: matični sok aronije, voda, sladkor, 
citronska kislina. Brez alergenov.  Odlično za odžejanje. Uporaba: 0.3 dcl 
zmešajte z 2 dcl navadne ali mineralne vode, žličko sirupa lahko dodate tudi v čaj 
ali pa uporabite sirup kot preliv za sladoled, puding...
Cena: 7€ (Neto vsebina: 1L)



Aronija čaj. Sestavine: Posušena 100% aronija/aronija tropine. Brez alergenov. 
Semena in lupine vsebujejo največjo koncentracijo dragocenih sestavin. 
Blagega in ne trpkega okusa, temne barve. Uporaba: 1‐2 čajni žlički posušene 
aronije prelijemo z 2‐3 dcl vrele vode, pustimo stati 5‐10 minut, precedimo in po 
želji dodamo med/sladkor, limono. Priporočena dnevna količina: 3 skodelice na 
dan, otroci manj. 
Cena: 3€ (Neto količina: 120g)

Aronija prah. Sestavine: Posušena in zmleta 100% aronija/aronija tropine. Brez 
alergenov. Semena in lupine vsebujejo največjo koncentracijo dragocenih 
sestavin. Blagega in ne trpkega okusa, temne barve. Uporaba (vsestranska): 
prah aronije lahko vmešamo v jogurte, kosmiče, žitarice, smoothie, k medu, v 
biskvit, kruh, posipamo po raznih štrudljih in ostalih sladicah, lahko pa si tudi iz 
prahu pripravimo čaj/napitek. Prah lahko uživamo samostojno vendar ne 
suhega. Priporočena dnevna količina: 1‐2 čajni žlički 1‐2 krat dnevno, vendar ne 
več kot 15 g/dan. 
Cena: 4€ (Neto količina: 100g)



Marmelada/džem aronija. Sestavine: Aronija, hruška/sliva*, limonin sok, rjav 
trsni sladkor. Izdelano po domačem receptu. Naravna trpkost se pri predelavi 
razgubi. Brez umetnih arom in barvil. Uporaba: odlična za namaz na kruh in 
palačinke, lahko jo uporabite kot preliv, npr. na pudingu, žličko marmelade 
lahko dodate v navadni jogurt,… 
Cena: 2€ (Neto količina 120g).



ČEBELJI PRIDELKI:

Med je naravna sladka snov, ki ga izdelajo čebele tako, da v cvetovih nabirajo 
nektar ali pa zbirajo izločke živih delov rastlin ali izločke živali na živih delih 
rastlin. Zbran material nato pomešajo z lastnimi snovmi, ga shranijo, posušijo in 
pustijo zoreti v satju. Med je energijsko bogato živilo, saj vsebuje kompleksno 
mešanico sladkorjev in ga zato uvrščamo med naravne sladke snovi. Sestavljajo 
ga predvsem sadni (fruktoza) in grozdni (glukoza) sladkor, nekaj pa je tudi 
sestavljenih sladkorjev (saharoza, maltoza). Sladkorji so hiter vir energije. 
Poleg sladkorja v manjših količinah vsebuje še številne druge snovi, kot so 
encimi, aminokisline, organske kisline, vitamini (B, C), minerali (kalij, kalcij, 
natrij, magnezij, mangan, železo, baker, cink, fosfor) hormonske snovi, inhibini 
‐ snovi, ki preprečujejo rast številnih bakterij in jih pomagajo uničevati ter druge 
bioaktivne snovi. Dokazali so, da med zmanjšuje škodljive posledice obsevanja 
pri pacientih, ki so bili izpostavljeni takšnemu zdravljenju rakastih obolenj. Prav 
tako med izboljšuje zdravstveno stanje ustne votline, krepi antioksidante, 
poznamo pa ga tudi kot narodno zdravilo v primeru kožnih poškodb. Med 
vsebuje tudi hormon acetilholin, ki je zelo pomemben hormon za srce in 
ohranjanje živčevja. 
Cvetni prah ali pelod čebele nabirajo na prašnikih cvetočih rastlin. Cvetni prah je 
eno najbolj hranljivih živil, saj vsebuje skoraj vse hranljive snovi, ki jih ljudje 
potrebujemo. Kar 40 odstotkov cvetnega prahu predstavljajo beljakovine, 
poleg tega pa še proste aminokisline, vlaknine, vitamini, vključno z B‐
kompleksom, in folno kislino. Približno polovica beljakovin, ki jih vsebuje cvetni 
prah, je v obliki prostih aminokislin, ki jih telo nemudoma porabi. Cvetni prah je 
namenjen tako odraslim kot otrokom. Uživate ga lahko samostojno ali s 
tekočino. Cvetni prah bo odlično dopolnil tudi smoothie, sadne sokove ali 
sladoled. Cvetni prah dviguje energijo, pomirja kožo, saj aminokisline in 
vitamini ščitijo kožo in pomagajo pri regeneraciji celic, preprečuje nastanek 
astme, zmanjšuje prisotnost histamina, torej lajša številne alergije, pomaga pri 
težavah s prostato, zdravi neplodnost, saj stimulira in obnovi delovanje 
jajčnikov, izboljšuje prebavo, krepi imunski sistem, krepi kapilare, krvne žile, 
pomaga pri cirkulaciji in znižuje raven holesterola.





NAŠI IZDELKI: 

Med. Med se uporablja za različne namene. Lahko ga uživamo samega "na 
žlico" in s tem preizkusimo njegove zdravilne učinke, okrepimo imunski sistem 
in zaščitimo telo pred virusi in bakterijami. Med lahko uporabljamo namesto 
sladkorja, da ga dodamo v čaj, kavo, limonado ipd. Lahko ga uporabimo kot 
namaz, uporablja pa se tudi v kulinariki. 
Cena: 8€ (900g); 4,5€ (450g)



Cvetni prah. Cvetni prah pomaga ohranjati zdravo kri, krepi imunski sistem in 
skrbi za regeneracijo telesa. Cvetni prah lahko uživajo odrasli in otroci. Uživate 
ga lahko samostojno, s tekočino ali umešanega v med. Cvetni prah odlično 
dopolni tudi smoothie, sadne sokove ali sladoled. Žlička cvetnega prahu na dan 
prežene marsikatero bolezen stran. 
Cena: 5€ (200g); 10€ (400g); 20€ (1kg)



Čebelji vosek. Čebelji vosek je nepogrešljiva sestavina kozmetičnih izdelkov. Iz 
voska si lahko izdelate balzam za ustnice, kreme, ki zaščitijo vašo kožo in jo 
branijo pred zunanjimi vplivi. Iz voska se lahko oblikujejo tudi različne sveče ter 
figurice, katere lahko dobite tudi pri nas ter so lahko odlično darilo. Vonj, ki ga 
oddaja sveča pomirja telo. 
Cena: 1kg voska 20€, figurica kos 3€/1€



Kremni med. Kremni med je naravni med, ki mu pospešimo naraven proces 
kristalizacije. Dobimo ga tako, da tekočemu medu dodamo manjšo količino 
naravno kristaliziranega medu ter ga več dni pri znižani temperaturi mešamo v 
posebnem mešalu. Zaradi sil, ki delujejo med mešanjem, kremni med tekom 
postopka spremeni barvo in postane svetlo rumene oz. jajčno bele barve. Medu 
v procesu mešanja ni nič dodanega ali odvzetega. Vse lastnosti medu so enake 
kot pri navadnem medu. Kremni med je priljubljen tako pri odraslih kot otrocih, 
saj je prijetnega in nežnega okusa ter ne kaplja. Zaradi bolj goste strukture, se 
ga brez težav maže na kruh, palačinke, doda pa se lahko tudi v čaj, kavo, ostale 
napitke. Pri nas lahko najdete kremni med ali kremni med z dodatki (cimet, prah 
aronije).
Cena: 5€ (200g)

Med z lešniki. Sestavine: med, domači lešniki. Alergeni: oreški (lešniki). 
Uporaba: hrustljave lešnike, prepojene z medom, lahko uživate samostojno, 
odlično pa se podajo tudi k sladoledu, sadnim kupam, jogurtu …
Cena: 5€ (200g)



PIRA

Pira je pšenici podobno žito, saj velja za prastaro zvrst pšenice. Uporabljamo jo 
kot vsa ostala žita, kar pomeni, da jo lahko stisnemo v kosmiče, obrusimo v 
kašo, zdrob ali zmeljemo v moko, pred tem pa jo je potrebno oluščiti. Največ 
pire zmeljejo v polnovredno moko, to pomeni, da se otrobov ne odseje.
Pira sicer vsebuje gluten, vendar se pirin gluten laže razgradi od pšeničnega in je 
zato lažje prebavljiv. Je odličen nadomestek bele moke in ima dolg seznam 
zdravilnih učinkovin. Vsebuje veliko beljakovin, ogljikovih hidratov ter 
vitaminov skupine B, vitamine A, D in E ter veliko rudnin, kot so fosfor, železo, 
baker, mangan, cink, kobalt in magnezij, bogata pa je tudi z dietnimi vlakninami. 
Pira pomaga odpraviti prebavne težave, revmatska obolenja, kožne izpuščaje, 
nevrodermatitis ter druge alergije, krepi spomin in ima pomembno vlogo pri 
stimuliranju imunskega sistema. Učinkovita se je izkazala tudi pri živčnih 
težavah, spodbujanju inteligence, v boju proti depresiji ter težavami s spanjem 
in želodcem.

NAŠI IZDELKI: 
Piro gojimo brez dodatnih gnojil, sami jo očistimo s "pajklom", oluščimo in 
zmeljemo v moko. Moka je vedno sveže zmleta, kar pomeni, da ni starejša od 
enega tedna.



Pirina polnozrnata moka in pirina bela moka. Sestavine: 100 % pirina 
polnozrnata moka ali 100 % pirina bela moka. Vsebuje gluten. Uporaba: Pirino 
moko lahko uporabljamo za peko kruha, vseh vrst sladic, kolačev, za 
zgoščevanje juh in omak, peko palačink, je odličen nadomesten bele moke. 
Cena: 2,5€/kg, 1,5€/0,5kg



AJDA

Ajda je preprosto žito, ki uspeva tudi v najbolj neprijaznih razmerah, je odporno 
na številne težave, izvira pa iz Azije in Sibirije. Uspeva tako v suši kot v hladnem 
podnebju. Rastlina zraste do 60 cm visoko, steblo ima rahlo rdečkaste barve, 
cvetovi pa so značilno belo rožnati. 
Ajda je rastlina, ki jo priporočajo za boljši krvni obtok in boj proti raku, primerna 
je tudi za sladkorne bolnike, ugodno učinkuje na srce ter ožilje, vsekakor pa 
spada tudi med najbolj hranilno bogata žita. Ajda ne vsebuje glutena, zato jo 
lahko uživajo tudi tisti, ki trpijo za celiakijo. Ajda je obogatena tudi z vitamini in 
minerali, aminokislinami ter antioksidanti. Predvsem je bogata z vitamini B‐
kompleksa (B1, B2 in B6), minerali, kot so cink, magnezij, kalij, mangan, baker, 
fosfor in železo. Vsebuje visokokakovostne in lahko prebavljive beljakovine, 
ajdov škrob je uporaben kot alternativa drugim maščobam v predelani hrani, 
pomaga v boju z diabetesom, dobro deluje na prebavo, pospešuje odvajanje 
odvečne vode in tako zmanjšuje otečene dele telesa, zmanjšuje tveganje 
visokega holesterola in visokega krvnega pritiska, pomaga v boju proti 
utrujenosti, ohranja zdrave kosti, saj vsebuje veliko cinka in selena, ki sta 
ključna za tvorjenje in ohranjanje zdravih kosti, slednji pa pripomore tudi k 
ohranjanju zdravih zob in nohtov, preprečuje astmo in krepi imunski sistem.
Ajdo lahko uporabimo na več načinov. Najpogosteje so uporabljena semena: z 
luščenjem ajdovih semen dobimo ajdovo kašo, medtem ko mleta ajdova 
semena uporabljamo za ajdovo moko. Iz ajdovih listov in cvetov pripravimo čaj 
in tinkturo, čebelarji pa iz cvetov dobijo tudi ajdov med.



NAŠI IZDELKI:

Ajdova moka. Sestavine: 100 % ajdova moka. Ne vsebuje glutena. Uporaba: 
pripravimo lahko ajdove žgance, kruh, testenine, žlikrofe, pogačo, palačinke, 
štruklje, biskvit in druge sladice.
Cena: 3€ (1kg); 2€ (0,5kg)

Ajdo gojimo brez dodatnih gnojil, sami jo očistimo s "pajklom" in zmeljemo v 
moko. Moka je vedno sveže zmleta, kar pomeni, da ni starejša od enega 
tedna.



Ajdova kaša. Sestavine: 100 % ajdova kaša. Ne vsebuje glutena. Ena skodelica 
ajdove kaše vsebuje kar 86 mg magnezija. Uporaba: iz ajdove kaše lahko 
pripravimo kuhane ali pečene jedi, odlično se obese kot priloga, katero lahko 
pripravimo samostojno ali pa ji dodamo zelenjavo, gobice ipd. Ajdovo kašo 
lahko pripravimo kot solato. Odlično se prileže tudi kot sladka jed, npr. ajdov 
narastek, ajdova kaša z jabolko, z bananino kremo,…
Cena: 4€ (1kg), 2€ (0,5kg)



Čaj iz ajde. Sestavine: 100% ajdov čaj (ajdovi cvetovi, zeleni listi). Čaj vam bo 
pomagal pri težavah s krčnimi žilami in hemeroidi. Krepi imunski sistem in 
pomaga uravnavati krvni sladkor ter holesterol. Ajdov čaj povečuje odpornost 
kapilar, krepi stene ožilja, ugodno deluje na srce in krvni obtok. Uporaba: 1‐2 
čajni žlički mešanice ajdovega čaja prelijemo z 2‐3 dcl vrele vode, pustimo stati 
8‐10 minut, precedimo in po želji dodamo med/sladkor, limono. Pijte večkrat 
dnevno, več tednov, saj učinki nastopijo po nekaj tednih redne uporabe čaja. Ne 
pijte, če ste preobčutljivi na zeli ajde.
Cena: 3€ / količina: 40g



SIBIRSKA BOROVNICA

Sibirsko borovnico gojimo v obliki grma, ki lahko zraste od 1,2 do 2 metra 
visoko, njeni plodovi so temno modre barve in podolgovate oblike. Sibirske 
borovnice imajo sladko‐kisel okus in vsebujejo ogromno vitaminov, med 
drugimi tudi vitamin C, mineralov in antioksidantov. Uporabljamo jih lahko 
sveže ali zamrznjene, uporabljajo se za sokove, sladice, likerje, smoothije, ker 
vsebujejo kar veliko pektina pa so primerne tudi za marmelade in džem.
NAŠI IZDELKI: Trenutno so v naši ponudbi le sveže sibirske borovnice, katere 
so na voljo konec meseca maja in v začetku junija. Sibirske borovnice gojimo na 
domačih nasadih, brez dodatnih gnojil, plodove tudi ročno obiramo.
Cena: 10€/kg



POSEBNA PONUDBA 

Na voljo imamo tudi darilne pakete, ki so lahko odlično osebno in poslovno 
darilo. Izkazujejo pozornost, srčnost in domačnost. Izdelki so lično dani v 
dekorativne škatle ali majhno leseno "gajbico". Pakete vsebinsko prilagodimo 
vašim željam. Nudimo popuste na večje količine. 
Cena je odvisna od vsebine paketa in sicer, za pakete v škatli: 13‐18€, za 
"gajbico": 25€



RECEPTI: 

PIRINI PIŠKOTI
*500g domače pirine moke Volovec 
*150g sladkorja v prahu (ali uporabite naravno sladilo eritritol)
*250g masla
*3 jajca
*1 pecilni prašek
*1 vanilijev sladkor

Vse skupaj zmešamo, oblikujemo v kroglice in pečemo približno 10 minut. Po 
želji lahko v sredini naredimo vdolbino, kamor dodamo malo marmelade.
Pa dober tek! 

DOMAČ PIRIN KRUH BREZ KVASA
*0,5 kg domače pirine moke Volovec
*Ščepec soli 
*1 zavojček vinskega kamna 
*2 žlici olivnega olja 
*2‐3 dcl mineralne vode 

Vse sestavine zmešate, date v manjši pekač in pečete približno 45 min na 200 
stopinj Celzija.



ZAPEČENA AJDOVA KAŠA S SKUTO IN JABOLKI
*150 g ajdove kaše
*0,5 l mleka
*2 žlici kisle smetane
*150 g skute
* 1 jajce
*3 žlice kokosovega sladkorja
*muškatni orešček, cimet
*3 naribana jabolka
*po želji pest namočenih rozin, grobo mleti oreščki

Ajdovo kašo skuhamo v mleku in pustimo, da se ohladi. K ajdovi kaši dodamo 
vse ostale sestavine, premešamo in preložimo v pekač in pečemo 20‐25 min na 
200°C. Postrežemo lahko še toplo, okus pa lahko popestrimo z žličko 
domačega medu.



Fotografije in oblikovanje kataloga: Petra Molan
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