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Vsi naši izdelki so pridelani iz senenega kozjega mleka in certificirani z znakom Izbrana 
kakovost Slovenije  ter znakom SENENO (pridelano brez silaže in GSO).

Nagrade: -Agrobiznis-revija Finance (najboljši podjetnik v kmetijstvu 2016)
                -Najboljši rejci srnate pasme koz 2017/18 (ministrstvo za kmetijstvo)

               -Posebno priznanje za IZJEMNO KAKOVOST – SONČEK mladi slani kozji sir – AGRA 2019



Poltrdi kozji sir TINCL

Tincl je naravno zorjen poltrdi kozji sir, ki je dobil ime po naši domačiji. 
Njegova aroma je milejša, tekstura pa bolj mazava. Tincl je tako primeren za najširšo 
populacijo in najrazličnejšo uporabo, odlično pa se tudi topi. 

- možna različica z zelenim poprom (hleb: 3-4kg, 
- na voljo tudi s črnimi tartufi ali čilijem (hleb : 3-4kg) – (na sliki spodaj)
- hleb: 3-4 kg (možen razrez in vakumsko pakiranje po cca. 200g)

           -rok trajanja: 3 mesece

 



Poltrdi kozji sir GURMAN 

Gurman je naravno zorjen poltrdi kozji sir z značilno aromo in pestrim, za kozje sire 
značilnim okusom. Narejen je iz surovega mleka, zorjen pa približno 6 mesecev.

- hleb:3 kg (možen razrez in vakuumsko pakiranje)
 -rok trajanja: 3 mesece

3 krat zlato priznanje in Kipec kakovosti na Dobrotah slovenskih kmetij, odlično priznanaje Avstrijske dežele, 
Velika zlata medalja na kmetijsko živiljskem sejmu Gornja Radgona (AGRA)

Trdi kozji sir FRANCL

Nov izdelek naše sirarne sir Francl je kozji sir zorjen več kot eno leto,
ima pa še kljub temu sočno testo sadkastega okusa.

-razrez in vakumsko pakiranje cck 200g



Trdi kozji sir GUZAJ

Guzaj je trdi kozji sir s polnejšo in bolj izrazito aromo. Narejen je iz surovega mleka, zorjen 
pa okrog leto dni. Takšna stopnja zorjenosti siru poleg polnejšega okusa doda parmezanu 
podobno teksturo, ki se kar stopi v ustih. Sir za prave sladokusce. 

         - hleb: 3 kg (možen razrez in vakuumsko pakiranje po cca. 200 g)
         - rok trajanja: 4 mesece



Trdi kozji sir KAPRIN

 

Kaprin je trdi kozji sir z luknjami, narejen iz surovega mleka in z daljšim zorenjem v lastni 
skorji. Ima značilen sladko aromatičen okus, zaradi kaprinske kisline, ki jo razvije skozi 
postopek zorjenja pa je tudi malce pikantnejši. Sir je zorjen nekje leto in pol.

         - hleb: 3 kg (možen razrez in vakuumsko pakiranje po cca. 200g)

         - rok trajanja: 4 mesece



Mehki kozji sir SONČEK

                    

 

Sonček je mladi, mehki kozji sir blagega okusa, ki ga lahko uporabljamo za razne solate, 
narezke, žar, kot dodatek k jedem ali za samostojno uporabo. 
Naša ponudba mehkih sirov je precej pestra, od neslanega sira, ki se zori le v sirotki, do 
slanega sira, kot Feta zorjenega slanega sira ter sirov z dodatki (drobnjak, čili, bazilika in 
poper) ali brez.

- Sonček neslani; cca. 250g (možno vakuumsko pakiranje)
- rok trajanja:1 mesec

- Sonček slani; cca. 500g (možno vakuum 250g), 
- rok trajanja: 80 dni

- Sonček slani, zorjeni (feta); cca. 500g (možno vakuum 250g), 
- rok trajanja: 70 dni

- Sonček z dodatki (čili ali drobnjak ali bazilika); cca 250g, 
- rok trajanja: 1 mesec

- Sonček brez dodatkov: cca. 250g (možno vakuum), 
            - rok trajanja: 1 mesec

Zlato priznanje - Ptuj (Dobrote slovenskih kmetij) 



Kozji JOGURT

Jogurt je izdelan iz senenega kozjega mleka, ima bogat, poln okus, obenem pa je precej blag. 
Vsebuje probiotične bakterije, ki so odlične za uravnavanje črevesne flore.

- pakiranje: 2 dcl - steklo, 0.5 l - steklo, 0.5 l - plastika, 1 l - plastika

- rok trajanja: 25 dni

Zlato priznanja na Dobrotah slovenskih kmetij ter Znak kakovosti.                                                                    
Zlato priznanje na AGRI 2021

Kozja SIROTKA

Sirotka je blagega in prijetnega okusa, brez dodatkov in arom. Je fermentirana, kar pommeni 
da vsebuje ogromno encimov za uravnavanje črevesne flore in ne spreminja okusa. 

-pakiranje: 0.5 l, 1l
      -rok trajanja: 22dni

Surova kozja SKUTA

Mazava, neposneta skuta, polnega in prijetnega okusa. Uporabna, kot dodatek jedem, kot 
namaz ali za samostojno uživanje.

- pakiranje:  280 g
- rok trajanja: cca. 20 dni 



ALBUMINSKA kozja SKUTA

Sirarska skuta, narejena iz sirotke. Albuminska skuta je izredno bogata z beljakovinami in 
minerali, je čisti protein, saj vsebuje le sledi maščob in je lahko prebavljiva.

      -pakiranje: cca. 250g – vakuum,  cca. 700g – vakuum ali posodica
-rok trajanja: cck 20 dni

3 krat zlato priznanje na Dobrotah slovenskih kmeti in Kipec kakovosti.

Kozji sir v oljčnem olju HERMAN

Poltrdi kozji sir, ki zori v oljčnem olju je prava poslastica za gurmane, saj se sir prepoji z 
dišečo in aromatično mešanico provansanskih začimb, lovorja, oljčnega olja in oliv. 

      - pakiranje: 212 ml – steklo
- rok trajanja: 8 mesecev



Kozji sir za žar VIDEC

Sir za žar, neverjetno nežnega, sočnega in posebnega okusa je najboljši rahlo zapečen, lahko 
ga uporabljate tudi kot sveži sir zraven narezkov, paradižnikov....

           - pakiranje: kosi vakum cck 250g ali več
             - rok trajanja: 60 dni                                                                                                         


