V skupni organizaciji:
Festival vam ponuja bogato dogajanje za dušo in telo. Posezite po katerem od
dogodkov ali si preprosto privoščite nekaj okusnega za svoje brbončice in pridite
v naše kraje!
BRKINI SO ZNANI PO PRIDELAVI
KAKOVOSTNEGA SADJA,
PREDVSEM JABOLK IN ČEŠP.

Brkini so znani po pridelavi kakovostnega
sadja, predvsem jabolk in češp. Na podnebje
odločilno vpliva lega hribovite pokrajine
na prehodu med mediteranskim svetom in
celinskim delom Slovenije. Prve zametke
sadjarstva zasledimo v 18. in 19. stoletju.
Brkinska jabolka so bila znana daleč naokoli,
prodajala so se tudi na Dunaju, v Parizu
in Londonu. Poleg plantažnih sadovnjakov
tipično podobo Brkinov ustvarjajo travniški
sadovnjaki po terasah in posamično drevje
ob njivah.

DELAVNICE

JABOLK JE LETOS OBILO!

ZA KULINARIČNE UŽITKE

Ustavite se na slastnih češpovih njokih, štrudlu in drugih brkinskih dobrotah
na naših turističnih kmetijah in v gostilnah!

ZA OTROKE

Sadjarska delavnica za otroke s Tamaro Urbančič:
stiskanje soka iz jabolk. Otroci si sami stisnejo jabolčni sok na
priročni preši za sadje. Na Prazniku češp v Slivju, 16. 9., ob 16h,
v okviru programa praznika.

Danes so sadjarske kmetije vključene v
Brkinsko sadno cesto. Okoli 100 sadjarjev
ima zasajenih 120 ha sadovnjakov jablan,
hrušk, češpelj, lesk, višenj in češenj. Vsaka
kmetija ima svojo ponudbo žganj, sušenega
sadja in domač jabolčni kis ali sok..
Festival Brkinske sadne ceste želi ohraniti
okuse in vonje lokalnih prebivalcev. Vključene
turistične in sadjarske kmetije ter gostilne
vam bodo v tem času bodisi postregle s
katero od brkinskih jedi s poudarkom na
jabolku, češpi in drugih brkinskih pridelkih
bodisi povabile k aktivnemu doživetju v
brkinskem sadovnjaku ali ponudile brkinske
dobrote na degustaciji.

Sadjarska delavnica za otroke s Tamaro Urbančič:
stiskanje soka iz jabolk. Otroci si sami stisnejo jabolčni sok na
priročni preši za sadje. Na Kmečki tržnici v Ilirski Bistrici, 23. 9.,
ob 15h.
Sadjarska delavnica za otroke s Tamaro Urbančič:
PRIKAZ POSTOPKA JABOLK DO JABOLČNEGA SOKA IN ŠTRUDLA.
Na osnovni šoli Divača, oktober 2018.

POSVET

»Predstavitev novejših tolerantnih sort sliv«, sadjarski center Bilje.
Na Prazniku češp v Slivju, 16. 9., ob 13h, v vaškem domu.

Občine Divača, Hrpelje - Kozina,
Pivka in Ilirska Bistrica,
Društvo brkinskih sadjarjev,
Društvo za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom,
KGZ Nova Gorica, TIC Ilirska Bistrica
in OOZ Sežana

Koordinator:
+386 (0)5 6800 150 / +386 (0)51 677 017
ester.mihalic@hrpelje.si

www.divaca.si
www.hrpelje-kozina.si
www.pivka.si
www.ilirska-bistrica.si
www.sadjarji.eu
www.razvoj-podezelja.si
www.kmetijskizavod-ng.si
www.ooz-sezana.si
Foto: Jaka Ivančič, Dajana Čok in Ester Mihalič
Oblikovanje: Nena Veber, Tisk: VEK

Tek poteka po edinstveni progi, speljani skozi kraško podzemlje. Posvečen je
kraški lepotici Dimnice, varovanju kraškega podzemlja (del startnine je namenjen
čiščenju kraških jam), Brkinom in Brkincem. Legenda pripoveduje, da v Dimnicah, iz
katerih se pozimi »kadi«, hudič prekajuje meso grešnikov.
Organizira: Agrarna skupnost Slivje, ŠD Kraški tekači, JD Dimnice Koper in
spletni portal Ljudstvo tekačev. Pokrovitelj teka je Občina Hrpelje - Kozina.
Več na: www.ljudstvotekacev.si
Kuhanje z Emilijo Pavlič - Zdravje v kuhinji je neprecenljivo!
19. 9. 2018, ob 17. uri.
Delavnica bo potekala v kuhinji vaškega doma v Slivju. Vabljeni!
Emilija Pavlič je kuharica z dolgoletnimi izkušnjami. Z nami bo delila svoje izkušnje o
ekološkem načinu kuhanja in peke - kuhanje na hladen začetek, o konzerviranje živil,
o tem, da kar je dobro za odrasle, ni vse primerno za otroke in tudi o uravnoteženi
prehrani ter kako sestavimo dnevni jedilnik za otroke in odrasle.
metijska tržnica Ilirska Bistrica - 110 let uradne žganjekuhe v Brkinih,
22. in 23. 9. 2018
Konec septembra že vrsto let poteka dvodnevna sejemska prireditev, namenjena
predstavitvi kmetijskih pridelovalcev in predelovalcev s področja Občine Ilirska
Bistrica in širše. Gre za osrednjo regijsko strokovno kmetijsko sejemsko prireditev
na tem področju, saj povprečno sodeluje več kot 100 razstavljavcev, obišče pa jo
med 5000 in 6000 obiskovalcev, tudi hrvaških. Potekale bodo različne delavnice

in razstave, ocenjevanja lokalnih proizvodov ter sejemska predstavitev kmetijskih
strojev, kmetijskih proizvajalcev in podjetništva s področja kmetijstva.
Posebna polnitev s slivovko in priložnostni kozarček za degustacijo ter svetovanje
kmetijskih strokovnjakov.
Organizatorji: Občina Ilirska Bistrica, KGZ Nova Gorica, Društvo brkinskih
sadjarjev, TIC Ilirska Bistrica in Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom
in Nanosom
Več na www.ilirska-bistrica.si in www.razvoj-podezelja.si;
info: Aleš +386 (0)31 339 789
S KOLESI PO BRKINSKI SADNI CESTI - 30. 9. 2018
Trasa izleta: Matavun - Barka – Artviže – Rodik – Matavun (cca 28 km in 610 m
vzpona)
Datum izleta: 30. 9., start: ob 9.30 uri, povratek: ob 17h, parkirišče pred vhodom
v Škocjanske jame.
Dolžina: 28 km, srednja težavnost. Udeležba na lastno odgovornost. V primeru
slabega vremena izlet odpade!
Od parkirišča Parka Škocjanske jame se bomo odpravili proti Matavunu, se spustili v
Naklo in nadaljevali proti vasi Zavrhek. Sledi kratek vzpon do vasice Barka in nekaj
vijuganja, vzpenjanja in spuščanja, zatem pa bo že čas za krajši odmor: sladka
pavza bo možna na kmetiji Benčič v Varejah, kjer bo na voljo posladek iz domačih
brkinskih jabolk. Napolnjeni z energijo nadaljujemo v podobnem ritmu. Najvišja
točka današnjega dne je cerkvica Sv. Socerb nad Artvižami, ki stoji na 817-ih metrih
nadmorske višine. Tudi tam nas čaka krajši postanek. Sledi spust do Rodika, kjer
si bomo privoščili zasluženo okrepčilo. V tamkajšnji domačiji Linč se boste lahko
pocrkljali z domačimi jedmi. Skupen strošek pogostitve bo približno 10€. Po kosilu
bo ostalo še ravno dovolj energije, da spoznamo še nekaj brkinskih vasic, skozi
katere vodi naša pot nazaj proti izhodišču.
Organizatorji: Občina Divača, Občina Hrpelje-Kozina, Razvojni center Divača,
SloActive d.o.o.

Okusi Pivških jezer - 30. 9. 2018
Okusi Pivških jezer, v nedeljo 30. 9. od 15. ure dalje pred Krpanovim domom
v Pivki.
Nedeljska etnološka kulinarična prireditev Okusi Pivških jezer, na kateri se bodo
s tipično kulinariko predstavili kraji Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera
in druge vasi iz občine Pivka. Obiskovalci bodo lahko poskusili krompir v zevnici,
joto, fižolovko, kolerabo, belo polento, štruklje, šnite, omlete s češpovo marmelado.
Predstavljene bodo jedi, ki so še danes na jedilniku marsikatere pivške družine pa
tudi prazgodovinska in sodobna hrana. Na prireditvi bo tržnica jesenskih pridelkov in
izdelkov, predstavili se bodo ustvarjalci, za otroke bodo zabavne igre ter v popoldanskih
urah ples z ansamblom Biseri.
Organizator: Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka
Več na: www.pivskajezera.si, +386 (0)5 72 10 100
Kostanjev praznik v Rodiku - 14. 10. 2018
Tradicionalna prireditev v osrčju vasi Rodik. Bogata ponudba na stojnicah. Poudarek je
na kuhanju jedi v bakrenih kotlih, pri čemer sodelujejo različna društva, ter na slastnem
kostanjevem pecivu domačih gospodinj. Rekreativci se lahko udeležijo organiziranega
kolesarjenja ali teka ali pa posežejo po stari igri »na škrabe«. Za zabavo je poskrbljeno.
Kostanja ne bo zmanjkalo!
Organizator: TD Rodik. Več na: www.rodik.si
Dnevi evropske kulturne dediščine (Kjer se srečata preteklost in prihodnost)
Grad Prem, 6. oktober 2018, ob 16. uri.
Na gradu Prem se bomo zbrali v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine. V
sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Kope in OŠ Jelšane bodo predstavljene šege
in navade povezane z letnimi časi. Tokrat je na vrsti jesen, kjer bomo še posebej
poudarili Brkinsko žganjekuho ter listino iz leta 1908, ki je uradno dovoljevala kuhanje
žganja. Predstavljeni bodo tudi različni zanimivi predmeti povezani z žganjekuho, ob
tej priliki pa bosta izdana tudi priložnostna znamka in žig.
Organizatorji: Pokrajinski muzej Koper, TIC Ilirska Bistrica, Občina Ilirska Bistrica

Brkinske sadne
ceste 16.9.-14.1O.2O18

Češpov praznik v Slivju in X-tek skozi Jamo Dimnice - 16. 9. 2018
Tradicionalna prireditev v Slivju bo po nekajletnem premoru ponovno zaživela.
V programu je bogata ponudba na stojnicah, kulinarična ponudba s poudarkom
na slivah (njokov ne bo zmanjkalo!) ter pester zabavni in kulturni program za vse
generacije.
Organizator: TD Dimnice Slivje
Več na: www.slivje.si, Tine: +386 (0)40 595 636
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