
V zadnjem času se zlasti na kmetijah v bližini mest  vse bolj uveljavlja dopolnilna dejavnost  

peke kruha,  potic, peciva in izdelave testenin na tradicionalen način. Gre za peko kruha v krušni 

peči in sušenju testenin na zraku po receptih naših prednikov.

Ena izmed takih domačij s tradicijo  je 

Kmetija Lužar. Leži v Škofjeloškem 

hribovju, v vasi Kladje nad Gorenjo 

vasjo, na nadmorski višini 750m.  

Z dopolnilno dejavnostjo so se začeli 

ukvarjati  leta 2009, v začetku leta 2010 

pa so pridobili tudi članstvo blagovne 

znamke Dedek Jaka in Babica Jerca. 

Pobudnica dopolnilne dejavnosti na 

kmetija je bila Majda.  Z izkušnjami in 

znanjem pri opravljanju dopolnilne 

dejavnosti  sodeluje vsa družina. Ker je 

dela veliko, so poleg domačih rok 

zaposlili še dve dekleti. 

Družina Hladnik izdelke dodela, opremi v lično embalažo in jih pripravi za prodajo. Pri tem so na 

kmetiji  izkoristili naravne pogoje, razpoložljive prostore ter znanje članov kmetije, predvsem 

pa pridnost, spretnost in iznajdljivost  vseh družinskih članov, kar izdelkom dodaja posebno 

vrednost.

PREDSTAVITEV KMETIJE LUŽAR
- Družina Hladnik,

Ponudba kmetije  Lužar:

* kruh iz krušne peči
* domači piškoti
* jajčne jušne testenine
   ročno ali strojno rezane
* široki rezanci

Kladje 18, 4224 Gorenja vas

Na kmetiji se ukvarjajo s peko kruha, piškotov in  izdelavo testenin na tradicionalen – domač 

način. Njihovo glavno načelo je  ohranje prvotne kvalitete izdelkov in uporaba karseda 

lokalno pridelane surovine.

Dolgoletne izkušnje Petru  pomagajo pri pripravi 

prave temperature krušne peči za peko kruha. 

Tedensko spečejo približno 250 kg kruha.

Kruh pripravljajo iz bele, polbele, črne, ržene in 

pirine moke. V ponudbi imajo tudi kruh s semeni. 

Po peki kruha je peč običajno še toliko topla, da 

lahko v njej  spečejo še nekaj vrst piškotov.

Poleg pekovskih  izdelkov je kmetija Lužar  poznana 

tudi po jajčnih jušnih rezancih, ki jih režejo tako 

strojno kot ročno. Izdelujejo tudi široke rezance iz 

pšenične in pirine moke.

Ponudba piškov kmetije je zelo raznolika: janeževi 

upognjenci, piškoti domači prijatelj ter mešani, 

masleni in marmeladni piškoti. 
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