IN VRNITEV V ŽIVLJENJE NAŠIH PREDNIKOV NA

Prihod na Sveto Ano, kjer vas bodo domačini
prijetno sprejeli in popeljali po poteh kulturne
dediščine kraja. Prikazali vam bodo trenutke
življenja njihovih prednikov na način, kako so
živeli, govorili in delali desetletja nazaj.

Vaše prijetno druženje se prične na Sv. Ani, z obiskom zeliščnega parka družine
Kolarič. Zelišča so že nekoč imela pomembno vlogo, saj so jih ljudje uporabljali za
zdravljenje in krašenje vrtov.
Da boste spoznali in obudili pomembnost zelišč, se boste
sprehodili po urejeni sprehajalni potki skozi park. Rastlin ne
boste nabirali, temveč jih boste
spoznavali.
Vsi
poznamo
pregovor »Za vsako bolezen
rož´ca raste« in kot boste
videli in slišali na domačiji Kolarič, je temu res tako. Na
posesti se nahaja tudi »zemljanka«, hišica, skrita v grič in
obdana z zemljo, v kateri je družina uredila t.i. čajnico. V tej
zeliščni zemljanki vam bodo predstavili nabrana zelišča in
pripravke iz njih, njihov pomen, značilnosti in uporabo (čaji,
sirupi, mazila…). Seznanili vas bodo tudi
s postopki nabiranja in sušenja zelišč,
kasneje pa si privoščite še sveže
pripravljen zeliščni čaj.
Prijetno razpoloženi nadaljujete pot v središče Sv. Ane, kjer
naredite krajši sprehod po kraju z ogledom cerkve Svete Ane, ki je
najpomembnejši sakralni objekt v kraju in katere notranjost krasijo
trije oltarji. Veliki oltar je delo mariborskega kiparja Jožefa
Holzingerja.

Nato obiščete ambulanto iz obdobja 1. polovice 20. stoletja. V njej
so razstavljeni kirurški, zobozdravstveni in ginekološki instrumenti z
bogato zbirko zdravstvene literature dr. Romana Lesnike, ki se je
rodil prav tukaj na Sv. Ani.
Sledi bogato kosilo v domači gostilni z dolgoletno tradicijo.
Dobro okrepčani se odpeljete na Viničarijo Pergarjev vrh, kjer
si ogledate vinogradniški muzej in
stalno razstavo o življenju in delu
znamenitega kirurga, vinogradnika
in sadjarja Franca
Postiča.
Degustirali

boste

odlična

vina

vrhunskih vin anovskih vinogradnikov. Kupili pa boste lahko
tudi buteljko za domov.
Dan boste zaključili na Grafonževi domačiji v Zgornji Ščavnici, ki je prenovljena kmečka
hiša iz leta 1841 in je danes kulturni
spomenik. Ob prihodu vam predstavijo
delovanje njihove ekološko kmetije,
predstavijo vam objekte ob domačiji:
lenišnico, čebelnjak z dunajskimi panji,
prešo in žitnice, kozolec ter stare kmečke
stroje.
Da boste občutili življenje na kmetiji
nekoč, boste sodelovali v pripravi in peki
tradicionalne slovenskogoriške gibanice po
receptu, ki se prenaša iz roda v rod. Gospodinja vam bo najprej pokazala, kako se očisti
in zakuri v krušni peči, da je ta ravno prav vroča za peko.
Skupaj boste pripravili testo in okusen
nadev. Ob okušanju odlično pečene
gibanice, boste uživali ob nastopu
lokalne folklorne skupine ter z njimi
tudi zaplesali.
Pozno popoldan boste polni novih in prijetnih doživetij iz Slovenskih goric, krenili proti
domu.

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

