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Защо това е добра практика?Kocbek е тиквено масло, което се

продава по целия свят като качествен занаятчийски продукт,

конкуриращ се с популярните маслинови масла. Той си направи име

в света на гастрономията и получава признание за превъзходното си

качество. Едновременно с това мелницата Kocbek запазва

традиционните занаяти и поддържа уменията живи в района, като

по този начин популяризира тяхното кулинарно наследство. Това,

което беше труден бизнес, сега е актив за общността и устойчива

индустрия. Те са получили сертификат за защитено географско

указание за своето тиквено масло.

Относно
Alojz Kocbek започва работа в смилане и производство
на масло през 1929 г. В сърцето на Словенски Горице
има стара маслобойна, където сега третото поколение
произвежда качествено тиквено масло. Алойз и
съпругата му Антония предадоха своите знания и опит
на сина си Антон, който от своя страна ги предаде на
сина си Горазд. Като трето поколение, само Горазд
рафинира маслото от тиквени семки и го отведе в свят,
където днес той е все по -търсен. Днес продуктите на
маслодайната фабрика Kocbek са разпознаваеми както
в Словения, така и в световен мащаб и обогатяват най
-престижните ястия за гурмета от Дубай през Япония
до Америка. Нови продукти или странични продукти
от тиквено семе и тиквено масло разширяват
историята, мисията и философията на маслобойната
Kocbek и популяризирането на региона.Горазд е
избегнал изкушението да използва по -евтини, по -
нискокачествени и по -изобилни тиквени семки от
Китай. „Всяка капка тиквено масло от Kocbek е
направена от избрани семена, отгледани от местни
фермери и представлява подарък от природата, който
се съдържа в бутилки без никакви добавки“

ОЛИО ОТ 
ТИКВЕНО СЕМЕ

Здравословно
Тиквеното масло и тиквените семки представляват
един от ключовите местни продукти в Словения с
дълга традиция. Тиквеното масло се използва като
естествено средство за лечение на проблеми с
простатата и срещу чревни паразити. Тиквените семки
съдържат много витамини като провитамин А,
витамин В, С и Е.

Устойчиво
Органичните и местни фермери, използвани за
доставката на тиквени семена в маслобойната Kocbek,
следят устойчивото производство, преработката и
разпространението на техните семена. Особено
внимание се обръща на интегрирането на естествени
методи и циркулацията на вещества в природата.
Късата верига на доставки е особено важна за
марката. Горазд намалява отпадъците, като
произвежда и нови продукти от бипродуктите на
маслодайната фабрика като сол с натрошени люспи от
семена, салами, намазки и сапуни.

Етично
Във фирмата работят хора от тяхната домашна среда.
Тиквените семки се купуват от местни биологични
фермери. Маслената фабрика култивира местните
традиции и занаяти и все още практикува обичая
местните хора да наемат маслобойна за няколко часа,
за да изцедят тиквено масло от семената си.
Извличането на петрола също е социално събитие,
което култивира чувство на благодарност към
природата и социалната близост.

Използване на технология
Безкасовото плащане се предлага в техния онлайн
магазин. Уебсайтът се използва за онлайн продажби и
маркетинг в цял свят и споделя историята на техния
занаят. Чрез доброто популяризиране на техните
продукти светът се обучава за стойността на
качествените органични тиквени масла и
бипродуктите им ... Сега цената му представлява
качеството. На своя уебсайт те също популяризират
продажбата на своята продукция, използвайки редица
интересни

TИП: Занаятчийство/производство на олио и местни 
продукти

Cтрана: Словения
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Последвайте историята на Kocbek
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https://zurriolaikastola.eus/
https://www.facebook.com/kocbek1929
https://zurriolaikastola.eus/
https://kocbek.si/
https://kocbek.si/

