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V VRHUNSKOST S  

KULINARIČNIMI HALOZAMI 

 

 

V Halozah smo priča povezovanju in ustvarjalnemu vrenju turističnih 

ponudnikov, gostincev, vinarjev, kmetij in razvojnih ustanov, ki želijo 

slikovito, neponovljivo pokrajino s številnimi vrhunskimi kulturnimi 

spomeniki in bogato nesnovno kulturno dediščino razviti v privlačno 

turistično območje. V tem toku teče proces oblikovanja skupne haloške 

blagovne znamke 'Haloze. Dežela tisočerih gričev.' in znotraj njega 

blagovne znamke Kulinarične Haloze.  

»S projektom 'Haloze. Dežela tisočerih gričev.' razvijamo Haloze kot vrhunsko 

turistično območje s poudarkom na kulturi, dediščinah in tradicijah,« pojasnjuje 

Slavko P. DOBNIK, vodja projekta. »Prav Kulinarične Haloze so naš paradni 

konj, saj imajo veliko ustvarjalno in združevalno moč. Tradicionalna haloška 

kulinarika v šestih hodih je iz sestavin biodinamičnih in ekoloških kmetij Haloz, 

poročena z vrhunskimi haloškimi vini, postreže jo osebje v tradicionalnem 

oblačilnem videzu Haloz in bogatijo jo kulturniki z zgodbami, pesmimi in 

godčevskimi napevi Haloz. Gostišča kot vitalne kulturne točke Haloz z 

nostalgičnimi četrtkovimi večeri, prvim 20. septembra, torej že čez nekaj dni, 

stopajo v zgodbo rednih kulinaričnih in kulturnih dogodkov, ki bodo resnično 

obogatili Deželo tisočerih gričev in jo naredili kulinarično prepoznavno.« 

»Skozi Kulinarične Haloze želimo ponuditi nič manj kot vrhunsko kulinarično 

doživetje,« izpostavlja Jani VUK, vodja gostincev Kulinaričnih Haloz in 
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gostitelj novinarske konference: »Skupaj smo oblikovali vrhunski šest hodni 

haloški meni. Naša vrata gostoljubja so na strežaj odprta tudi veganom in 

vegetarijancem, zato smo ga razvili tudi v veganski in vegetarijanski različici.« 

Maja BEDENIK GLASER, vodja kulturnikov, četrtkove kulinarične večere 

prepleta z zgodbami iz haloške preteklosti, legendami, miti in pripovedkami ter 

bogato nesnovno kulturno dediščino: »Kulturno vzdušje bomo vezali na čas; 

jeseni bomo v četrtkove kulinarične večere vtkali haloško folkloro, v zimskem 

času se bomo posvetili pustni dediščini, v pomladanskem morda dali v ospredje 

haloško godčevstvo.« 

Janez BRATOVŽ, legenda slovenske kulinarike in lastnik vrhunske 

Restavracije JB, je tako kot Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno – 

podjetniški zbornici Slovenije Kulinarične Haloze prepoznal kot referenčni 

projekt povezovanja v slovenskem gostinstvu: »Gostinci v Sloveniji se moramo 

združevati. Slovenija ni samo Piran, Ljubljana, Bled in Postojna. Slovenija je 

lepa prav vsa! Kulinarične Haloze so projekt povezovanja, ki bi ga morali 

zagnati marsikje drugje kot primer dobre prakse in vodilo razvoja.« 

V druženju po novinarski konferenci je partnerje v projektu Kulinarične 

Haloze povabil k sodelovanju z idejo, da enega izmed večerov izpeljejo prav 

v njegovi sloviti Restavraciji JB v Ljubljani. Kar so nemudoma z velikim 

navdušenjem in hvaležnostjo sprejeli.  

Vidimo se torej v Ljubljani še pred koncem tega leta. Do takrat pa – prisrčno 

dobrodošli v Halozah! 

 

 

 

V okvirček:  

Urnik četrtkovih večerov Kulinaričnih Haloz  

20. septembra kulinarične četrtkove večere v Halozah odpira Gostišče Špajza v 

Majšperk – Bregu, na njih se bodo predstavili foklorniki iz KPD Stoperce. 27. 

septembra sledi večer v gostišču Majolka v Jurovcih pri Vidmu s folklorniki FD 

Rožmarin Dolena, 4. oktobra Gostilna Svenšek iz Sela pod Ptujsko Goro s 

folklorniki FD Lancova vas, pa gostišče Pod goro pri Rogatcu 11. oktobra s 

folklorniki iz Prosvetnega društva Anice Černejeve iz Makol in 18. oktobra 

Turistična kmetija Pungračič nad Zavrčem s folklorniki iz KD Cirkulane. 25. 

oktobra bodo jesenske haloške četrtkove večere zaokrožili v ptujski gostilni 

Ribič, Maja GLASER BEDENIK pa zanj pripravlja kulturno presenečenje.  
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Pod sliko KULINARIČNE HALOZE 1  

Številni partnerji in prijatelji Kulinaričnih Haloz, paradnega konja 

projekta 'Haloze. Dežela tisočerih gričev.', na stopnišču gostišča Špajza v 

Majšperk – Bregu. (Ars POETOVIENSIS)  

 

Pod sliko KULINARIČNE HALOZE 2  

Del vzdušja četrkovih večerov Kulinaričnih Haloz so folklorniki FS 

Rožmarin Dolena prikazali z nastopom v uvodu novinarske konference v 

gostišču Špajza v Majšperk – Bregu. (Ars POETOVIENSIS) 

Pod sliko KULINARIČNE HALOZE 3  

Drobec kulturnega in kulinaričnega vzdušja, kakršno bo vladalo na 

četrtkovih večerih Kulinaričnih Haloz, so že ta ponedeljek lahko doživeli 

turisti iz sosednje Avstrije, ki so jim zaplesali in zapeli folklorniki FS 

Rožmarin Dolena na kosilu v gostišču Špajza v Majšperk – Bregu. (Ars 

POETOVIENSIS) 

 

Pod sliko KULINARIČNE HALOZE 4 

Vrhunsko haloško kulinariko po starih haloških receptih in vrhunska 

haloška vina bo streglo osebje v tradicionalni oblačilni kulturi Haloz. (Ars 

POETOVIENSIS) 

 

 

 

Slavko P. Dobnik,  

041/328-488 

 

 

 

 

 


