Andreja
inovativn
Jagodic
mlada
kmetica
leta
ZvezaslovenskepodeZelske
mladinein KmetijskogozdarskazbornicaSlovenijesta na sobotni
prireditviv Lenartuza insvativnomlado kmeticoleta razglasiliAndrejoJagodics Policepri Naklem.
Cvrro ZaprorNrx

Polica - PribliZnotridesetih
mladih. dlanov DruStva
kranjskein trZi5kepodeZelske mladine,se je v sobotoz
avtobusomodpravilo v Lenart, kier sosi najprejogledali kmetijo lanskegazmagovalca v izboru za mladega
inovativnegakrnetaleta,nato
pa spodbujaliedino gorenjsko finalistko v letoSniemizboru, Andrejo fagodics Police pri Naklem.Njihova pot v
Slovenskegoriceje bila popladana- ne z denarjem,ampak z veseljemob tem, ko je
posebnakomisija na podlagi
dvehlodenihmnenj zavsakega od Sestihkandidatovraz-

rosebnakomisija na podlagi
Lvehlodenih mnenj za vsake:a od Sestih kandidatov razilasila Andreio za inovativno'
nlado krnetico leta. Andreja
: laskavi naziv prejela za inoativnost pri predelavi mleka
nove mledne izdelke in pri
Lvajanju novih nadnov tfe.
rja, za nagado pa do sto ur
z. do dva meseca uporabe
raktorja fohn Deere (glavne;a sponzorja KGZ Sloga
kanj), dvesto evrov in veliko
teldenico Sampanjca.

Priznania so pomembna
:a promociio kmetiie, 5e
'ei pa mi pomeniio zado'oline stranke,ki sewaiao na krnetiio."
Ko se je Andreja pred petrajstimi leti omoZila z Vikorjem, je poroka pomenila
udi zdruiitev Politarjeve
rnetije s Police in Mlinarjee z llovke, ki skupno obseiata Sz hektarjev zemlii5d,
rd tega z5 hektarjev krnetijkih. Na krnetiji se ukvarjajo
prirejo mleka, z rejo pra5i'evin koko5i nesnic ter s prilelovanjem krompirja in zeenjave, v okviru dopolnilne

Kavdit
corazd
Andreja fagodic s priznanjem za inovativno mlado kmetico leta / Foto:
dejavnosti pa s predelavo
mleka. Redijo od Stirideset
do petdesetgoved,od tega je
dvajset molznic. Ietna kvota
jim omogoda prirejo r5o tisodlitrov mleka, lani so ga 85
tisod litrov v lastni sirarni
predelali v mledne izdelke.
Vedino pridelkov in izdelkov
prodajo neposredno doma, v
Stibelcu, kot so poimenovali
trgovinico na krnetiji, ter na
razlidnih prirediwah, kamor
se zapeljejo s posebno prikolico z vgrajenim hladilnikom. Vkljutili so se tudi v
spletni portal SveZe.si,pri
tem pa z zadovoljswom ugotavljajo, da je vse ved potroSnikov, ki informacijo o njihovi ponudbi dobijo na spletu.
Potro5nikom ponujajo poleg
mletnih izdelkov tudi jajca,
krompir in zelenjavo, v prihodnje bodo ponudbo raziirili 5e s pridelki in izdelki
okoli5.kihknetij,za kar so se
tudi Ze registrirali.
Ko je znani gorenjski gostinec v slovenski osamosvojitveni vojni ostal brez kajmaka,

je zaizdelavo navdu5il Polidarjeve, ki so se kasneje tudi
registrirali za predelavo, nabavili sirarski kotel, raz5irili
ponudbo razlidnih izdelkov ...
Iz mleka izdelujejo navadni
in sadni jogurt, sir za pedenje, skuto, kajmak, mascarpone, razlidne namaze iz
skute, mledno rulado z budnim oljem,laktitni sir s pepelom, larhan sir, mehki sir s
poprom, dirnljeni sir, mehki
sir z orehi, sveZe mleko, v
plastenke polnijo tudi 6irotko, po kateri je vse vedje pov-

"Iahko ie biti inovativen,
Ceima5 dobro "ekipo', to
ie podporo vseh druZinskih danov."
praievanje. "Vsi izdelki so iz
domadega, surovega mleka,
brez dodatkov. Vseskozi se
moramo "brihtati", poskuiati, iskati re3itve, de hotemo v
predelavo mleka oz. vponudbo izdelkov vna3ati novosti.

izboljSave, spremembe ...
"Tople vode" ne moremo od.
kriti, veliko pa lahko naredimo 2e s kak5no malenkostjo," pravi Andreja in dodaja,
da je pritem zelo pomembna
kakovost. Doslei so na razstavi Dobrote slovenshh lanetij
na Ptuju prejeli Ze veliko priznanj, letos za dva izdelka
celo najvi3je'moZno Stevilo
todk, lani tudi znakkakovosti,
ki je najviSje piznanje za
prehranske dobrote na krnetiiah. Andreja ima zdaj na sirarskem podrodju Ze veliko
izku5enj, bila je na dveh tedajih v Franciji in na dveh v
Nemdiji, po potrebi zaprosi
Etdr za pomod strokovnjakov
a zdrulenia mahh sirarj ev ali
iz tujine. In kaj nadrhrjejona
kmetiji za naprej? Zgradfi
nameravajo novo, zmogljivej5o sirarno, v kateri bodo lahko predelali vse mleko s l<rnetiie, dopohriti ponudbo mlednih izdelkov s tekodim jogurtom. s sirotko s sadnim dodatkom ter s pridelki in izdelh z drugih lanetij.

