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Domači in 100-odstotno naravni likerji in žgane pijače
"Za vsako bolezen raste rož' ca" Tako ta nas že v starih časih učila Kosobrin in teta Pehta,
nista pa nam zaupala majcene skrivnosti, namreč, da so "rož'ce" še bolj zdravilne, če jih
zaužijemo v bolj "tekoči" obliki, katere priprava pa je še dandanes poznana le redkim mojstrom
Tina Esih
NOVICE
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ZCANJEKUHA VAHTER IZ ZREC

Domači in 100odstotno naravni likerji
in žgane pijače
„Za

vsako bolezen
raste rož' ca"

Tako ta nas že v starih
časih učila Kosobrin
in teta Pehta, nista
pa nam zaupala
majcene skrivnosti,
namreč, da so „rož' ce"
še bolj zdravilne, če

jih zaužijemo v bolj
»tekoči" obliki, katere

priprava pa je še dandanes
poznana le redkim
mojstrom izdelave
žganih pijač in likerjev.

David nadaljevala z
izdelavo pijače. Po nasvetu prijateljev,
ki so prepoznali kakovost in
odličnost okusa domačega „jagra"
proizvedenega v njuni Žganjekuhi
Vahter, sta začela malo proizvodnjo
likerjev na veliko. Novi okusi
- danes se lahko David in
Mateja
pohvalita že s sedmimi so nastajali
sproti, glede na zanimanja strank in
sta Mateja in

potreb tržišča. Ljubitelji likerjev in
žganja, ki se med sabo razlikujejo
po količini sladkorja in ne alkohola,
kot mnogi zmotno mislijo, lahko pri
Vahterjevih doma, v Žički kartuziji,
na kmečkem turizmu v Benediktu,
ob četrtkih na tržnici v hotelu
na Rogli ter ob petkih na tržnici v
hotelu v Zrečah izbirajo med zeliščnim
in vaniljevim likerjem,

Mateja in David, izdelovalca več kot odličnih likerjev in žganih pijač, ki nastajajo
viljamovko, slivovko
v njuni Žganjekuhi Vahter.
in brinjevcem, prava poslastica za
1 deciliter in kot t. i. „štamprle"
ja, ki je marca 2014, na 6. pohorski
ljubitelje domačih in sto odstotno
na
širši
salamijadi ter dnevih vina in
javnosti predstavljata
naravnih pijač pa je zagotovo liker
žganih pijač zeliščni liker in
dogodkih in prireditvah,
iz cvetov vrtnic. Slednjega je, kot
ki se v organizaciji turističnih
liker iz vrtnic nagradila s srebrnima
nam pove David, v bližnji oziroma
centrov Slovenske
priznanjema.
bolje rečeno daljni okolici naših informacijskih
Konjice in Zreče izvajajo v okviru
krajev mogoče dobiti samo še v
velika ljubiteljica te nežne obeh občin, prav tako pa tudi na
in sladke alkoholne poživitve" pa dogodkih in prireditvah širom po
Sloveniji, kot so npr. Ljubljanska
je, kot ve povedati naš sogovornik,
tudi znana slovenska pevka Neisha. vinska pot, Dežela celjska in še bi
lahko naštevali. V letošnjem letu se
bo Žganjekuha Vahter predstavila
Prepoznana in
tudi na stojnicah v Kranju, Izoli in
nagrajevana
David in Mateja sta skozi leta Piranu.
razširila ne samo svojo ponudbo,
Kupci pa še zdaleč niso edini, ki
ampak tudi prepoznavnost svojega se zavedajo izjemnosti „tekočih
ki nastajajo izpod pridnih Pestra paleta likerjev in žganih pijač
imena. Svoje likerje in žganja, ki so
sicer kupcem na voljo v steklenicah rok Mateje in Davida. Slednjo je je strankam na voljo v najrazličnejših
po 1 liter, 0. 5 litra, 2 decilitra, prepoznala tudi strokovna komisi¬ okusih, količinah in preoblekah.
borovničevcem,

domačih

najrazličnejših

Piše: Tina Esih

Med slednje zagotovo sodita David
in Mateja Vahter iz Zreč, ki
sta pred več kot sedmimi leti čisto
po naključju, ob najdbi recepta, ki

je vzbudil njuno zanimanje, izdelala
svoj prvi domači jagermeister
in ustvarila nadvse okusen aperitiv
iz več kot 50 različnih vrst začimb
in zelišč. Nabiranje slednjih, ter z
njim povezano zahajanje v naravo
in občudovanje njenih lepot,
so postali stalnica v življenju vseh
članov mlade družine Vahter, ki so
v sprehodih po gozdovih in travnikih
zelo uživali, to pa je bil tudi
eden izmed glavnih razlogov, zakaj

Prekmurju,

izdelkov"
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