PREDSTAVITEV KMETIJE PRINC
- Zvonka in Franci Pušavec, Hudo 1, 4290 Tržič
Razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetiji v zadnjih
letih pridobiva na pomenu, saj zaradi svoje
raznovrstnosti predstavlja velik razvojni potencial
podeželja. Za katero dopolnilno dejavnost se
kmetija odloči, je odvisno od njene osnovne
kmetijske proizvodnje, tradicije, znanja,
razpoložljive delovne sile, pa tudi potrebe trga in
okolja v katerem deluje.
Ena izmed takih kmetij s tradicijo, znanjem je
tudi kmetija Princ. Leži nad Kovorjem v občini Tržič na nadmorski višini 600 m.
Družina Pušavec se ves čas trudi ohranjati
tradicijo pridelave sadja in izdelavo naravnih
sokov, marmelad in plemenite kapljice. S
spoštljivim odnosom do narave, z veliko volje
do dela ter z novimi znanji, idejami in sodobno
tehnologijo ustvarjajo zgodbo okusnih
naravnih izdelkov iz domačih pridelanih
surovin.
Nenehna skrb za celoten proces od zorenja do
pobiranja pridelkov zagotavlja naravni način
pridelave in s tem ohranitev kvalitete in
prvovrstnost okusa domačega sadja. Glavni pridelki domačega sadja so jabolka, češnje,
slive, viljamovke. Travniški sadovnjaki se nahajajo neposredno v bližini kmetije.

Vsi sokovi so stisnjeni iz sadežev domačih jabolk in sadežev aronije, borovnice, maline,
hruške, itd. Z jabolčno osnovo dobijo sokove odlične kakovosti, ki imajo posebnost, da so
brez dodanega sladkorja, brez vseh dodatkov in s 100% sadnim deležem. Ponudba sokov
kmetije je zelo raznolika:
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Jabolčni sok – gosti
Sok rdeče pese
Sok korenja
Sok bezgovih cvetov
Sok hruške
Sok češnje
Sok bezgovih jagod
Sok viljamovke
Sok črnega ribeza
Sok maline
Sok borovnice
Sok drnulje
Sok tepke
Sok aronije
Sok višnje
Sok marelice
Sok breskve
Sok jagode

Kmetija Princ je na ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij 2017 na Ptuju in v Gornji
Radgoni od gorenjskih proizvajalcev naravnih sokov dobila največ medalj. Prejela je
veliki zlati medalji za sok viljamovke in jabolka ter sok tepke in jabolka, tri zlate medalje za
sokove korenja in jabolka, aronije in jabolka, maline in jabolka, osem srebrnih medalj in tri
bronaste.
Poleg naravnih sokov je kmetija Princ poznana tudi po domačih marmeladah in različnih
vrstah domačega in zeliščnega žganja in sadnih likerjev .

Ko ima domača kakovost
neprecenljiv okus.

