IN VRNITEV V ŽIVLJENJE NAŠIH PREDNIKOV
PO PROGRAMU: »OD ZRNA DO POGAČE«

Prihod v vasico Zavrh, kjer je svoj čas prebival general Rudolf
Maister. Prijazno vas sprejmejo na Viničariji Kranvogl, katera je
danes preurejena v kmečki muzej. Ogledali si boste klet iz leta
1860, etnološko zbirko vinogradniških pripomočkov, orodja in tudi
starinskih avtomobilov. Po ogledu vam bodo prikazali postopek
mlatitve žita, v katerem se boste lahko preizkusili tudi sami.
Preden se poslovite, boste z domačinom, ki igra na harmoniko,
zapeli stare ljudske pesmi.
Naslednji postanek bo pri očarljivi stari zidanici, pod katero je obokana vinska klet.
Tukaj hranijo zakladnico buteljčnih
vin, katerih postopek pridelovanja
vam predstavijo in ponudijo za
pokušino. Sledi še okrepčilo s
pravo slovenjegoriško malico.
Dobro razpoloženi se odpravite v središče Zavrha, kjer se nahaja
generalu Maistru posvečen 17 m visok razgledni stolp, na katerega se
povzpnete in zazrete v čudovito okolico Slovenskih goric.

Tik ob stolpu pa se bohoti Štupičeva vila, v kateri je pri družini Štupica nekajkrat
počitnikoval general Rudolf Maister. V danes obnovljeni vili,
vas bo pozdravil in se med vami sprehodil sam general. Izvedeli
boste zgodbo o njegovem prijateljevanju z dekletom Katrco,
kateri je namenil več pesmi. V njegov spomin je v vili tudi na
ogled urejena njegova muzejska zbirka.
Sledi prijetna vožnja na Domačijo Kapl v Dražen Vrhu, katero
sestavljajo stara lesena hiša oz. »cimprača«, gospodarsko
poslopje in znamenje. Gospodar hrani bogato zbirko starega
pohištva, orodja in raznih strojev. Predstavili in pokazali vam
bodo »žrmlje«, orodje za mletje pšenice in koruze, pomerili pa
se boste tudi v tekmovanju v mletju žita.
Po zabavnem tekmovanju v hitrostnem mletju, se odpeljete do vaše
zadnje lokacije, kjer boste žito, ki ste ga mlatili in mleli, spremenili
v pravo štajersko pogačo. Grafonževa domačija v Zgornji Ščavnici
je prenovljena kmečka hiša iz leta 1841, ki
je danes kulturni spomenik. Na kmetiji si
boste ogledali staro ohranjeno klet ter se
udeležili delavnice peke gibanic. Najprej
vam bodo pokazali, kako se očisti krušna
peč in pripravi ogenj, nato pa boste s
pomočjo gospodarice tudi pekli pogače
ali gibanice. Večer bo popestrila še
lokalna folklorna skupina, v družbi
katere boste zaplesali. Vaše prijetno
druženje v Slovenskih goricah, se
zaključi v poznih popoldanskih urah.

Slike so simbolične!
Program je predhodno možno prilagoditi željam skupine!

Lepo vabljeni!

