
V zadnjih letih je mogoče na policah 
slovenskih trgovin vse pogosteje uzreti 
i zd e l ke  i z  koz j e g a  m le ka ,  s a j  j e 
povpraševanje po  le-teh vedno večje. 
Ljudje so vedno bolj ozaveščeni o 
pozitivnih učinkih rednega uživanja 
kozjega mleka v vseh njegovih oblikah. 
Je pravo naravno bogastvo, je nizko 
alergeno, preprečuje visok krvni tlak 
zaradi visoke vrednosti kalija in natrija, 
ima nizko vrednost holesterola, visoko vsebnost vitaminov in mineralov, 
pozitivne vplive na lase in kožo, proti stresu, tesnobi in je lažje prebavljivo  kot 
kravje mleko. 

Primarna dejavnost na kmetiji Pr’ Jurnčk 
je kozjereja in  izdelava izdelkov iz 
kozjega mleka. S kozjerejstvom se na 
kmetiji ukvarjajo  že 15 let. Pobudnica za 
dopolnilno dejavnost, ki jo do zdaj 
izvajajo že tri leta, pa  je bila  Nastja, 
vendar poudarja, da brez pomoči ostalih 
družinski članov predvsem mame 
Andreje in očeta Toneta ne bi mogla 
spisati tako uspešne zgodbe. 

Na kmetiji imajo približno 30 mladic in  50 koz molznic, molzejo pa 2x dnevno.

Surovo mleko potem predelajo na tradicionalen način brez uporabe 
konzervansov.

PREDSTAVITEV KMETIJE PR’ JURNČK,
- Družina Burnik,  Dolenja Dobrava 4, 4224 Gorenja vas. 

Glavni proizvodi kmetije iz kozjega mleka so sveži izdelki: 
jogurt, sveži sir s čilijem oz.  baziliko.  Ostalo mleko pa 
uporabijo za poltrdi sir. 

Kmetija Pr Jurnčk je tudi dobitnica številnih nagrad ne le 
za svoje izdelke ampak so prejeli tudi nagrado za 
»Najlepšo čredo v Logarski dolini«. 

Njihovo glavno dejavnosti  pa so pred tremi leti  razširili in  
dodali še  peko drobnega peciva.  Najbolj gredo v slast 
orehove palčke, brizgani piškoti in linški piškoti.  

PONUDBA  KMETIJE  PR’  JURNČK:

KOZJE MLEKO    LINŠKI PIŠKOTI

KOZJA SKUTA        OREHOVI PIŠKOTI

SVEŽI SIR Z BAZILIKO     BRIZGANI PIŠKOTI

SVEŽI SIR S ČILIJEM                 OREHOVE PALČKE 

SIRNI NAMAZI                                         MASLENČKI

KOZJI POLTRDI  SIR

KOZJI SADNI  JOGURTI

Kmetija Pr’ Jurnčk se 
nahaja v občini Gorenja 
vas, tik ob cesti na poti v 
Todraž.
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