IN VRNITEV V ŽIVLJENJE NAŠIH PREDNIKOV NA

Prihod v vasico Zavrh, kamor je svoj čas zahajal
sam general Rudolf Maister.

Prijeten dan boste pričeli na Viničariji Kranvogl, katera je danes preurejena v kmečki
muzej. Za dobrodošlico vas bodo
sprejeli s šilcem »šnopsa« in vas nato
popeljali na ogled kleti iz leta 1860,
etnološke
zbirke
vinogradniških
pripomočkov,
orodja
starodobnih avtomobilov.

in

tudi

Pot nadaljujete do očarljive stare zidanice, pod katero je
obokana vinska klet. Tukaj hranijo zakladnico buteljčnih vin,
katerih postopek pridelovanja vam tudi predstavijo. V
zidanici je
tudi lepo
ohranjena
stara, še aktivna krušna peč, s katere
velikokrat zadiši po završkem kruhu in
slastni pogači. Ta odličen kruh, boste
ob zbranih domačih dobrotah (mesu iz »kible«,…) in degustaciji vin tudi okusili.
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 lepote
Slovenskih goric. Pogled pa seže
tudi vse do Pohorja, Boča, Donačke
gore, Kozjaka,…

Tik ob stolpu 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.
Jesen pa je tudi čas, ko na kmetijah stiskajo jabolka iz
katerih naredijo svež jabolčni sok ter nato »tuklo« ali
jabolčni kis. »Tukla« oz. jabolčno vino je že v preteklosti
bila priljubljena pijača na kmetijah in vaških gostilnah.
Z domačini se boste tako vrnili v preteklost in preživeli
zanimiv popoldan ob obujanju starega etnografskega običaja
- »prešanje« jabolk. Za začetek vam predstavijo
pripomočke, katere so kmetje uporabljali pri tem opravilu.
Nato boste skupaj pripravili jabolčni sok, vse od pranja
sveže nabranih jabolk, butanja, mletja in na koncu stiskanja
s staro leseno prešo, s katere bodo pritekle prve kapljice
odličnega soka. Sledilo bo
okrepčilo z malico na žlico in
okušanje pravkar narejenega
soka, tukle, krhljev,… Za
dobro voljo pa bo poskrbela
domača folklorna skupina. 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!

