
KMETIJA PR’ DIMŠARJI
- Nežka Demšar, Krnice pri Novakih 9, 4224 Gorenja vas

Že stoletja ob praznikih na sredini naših miz kraljuje potica. Potrošniki na splošno 

čedalje bolj gledamo na to, da kupujemo domače izdelke, ki so vedno bolj cenjeni. Raje 

kupimo manj, a kakovostno in domače.

Pravi  naslov  za  dobro  domačo  potico  je  zagotovo  Nežka Demšar  s  kmetije 

Pr’ Dimšarji. 

Kmetija se nahaja v vasi Krnice pri Novakih na nadmorski višini 850 m. V okviru 

dopolnilne dejavnosti se že 18 let ukvarja s peko ne le različnih potic ampak tudi kruha, 

peciva in piškotov. S svojimi izkušnjami in znanjem pri opravljanju dopolnilne 

dejavnosti  sodeluje in pomaga vsa družina. 

Nežka pravi,  da za svoje potice nima 

posebnega recepta in nobenih skrivnosti, 

zelo pomembne pa so sestavine (lokalno 

pridelane surovine) in pravilna priprava 

krušne peči. Ključna sta dobra moka in 

domače maslo, seveda pa tudi brez dobrih 

orehov ni dobre orehove potice. Doma jih ima 

ponavadi premalo, zato jih dobi od okoliških 

kmetov in po potrebi  tudi iz Prekmurja. 

Samo v času božičnih praznikov v krušni peči 

speče preko sto potic.

V povprečju se s peko ukvarja 12 ur na dan, od tega pa je seveda tudi veliko nočnih 

ur. V enem tednu speče približno 200 kg kruha. Največ povpraševanja je po belem, 

polbelem in polnozrnatem.

PONUDBA:
   POTICE:

- OREHOVA

- MAKOVA

- KOKOSOVA

- ROZINOVA

- POTRATNA

- PEHTRANOVA

   KRUH:

- BELI

- POLBELI

- POLNOZRNATI

- RŽENI

- KORUZNI

   PIŠKOTI:

- OREHOVI

- LINŠKI

- KVAŠENI OBROČKI

- ROGLJIČKI (brez jajc)

- OREHOVE PALČKE

- DOMAČI PRIJATELJ

Nežka se zaveda, da s peko ne moreš 

obogateti, je le dodaten zaslužek, za 

katerega porabiš veliko časa. Kaj takšnega 

lahko delaš le s srcem ter če te veseli in te 

podpira vsa družina. Vesela je, da ima doma 

veliko podpore, da so kupci zadovoljni in da 

se vračajo. Njeno potico so jedli celo že v 

Ameriki,  Angliji in Nemčiji.
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