
Predstavitev
Kodila delikatesa ni zgolj mesnica, gre za družinsko

podjetje v lasti že tretje generacije, ki je združila

mesarstvo, predelavo mesa v dimljene in sušene

specialitete ter priznano restavracijo. Janez-Janko in

njegova žena Helena sta gonilni sili podjetja, ki s svojim

delom negujeta družinsko in kulturno dediščino. Glavni

poudarek njihove predelave je svinjina lokalnega izvora,

kjer lahko zagotavljajo zahtevano kvaliteto, ponujajo pa

tudi kvalitetno goveje meso ter vegetarijanske jedi. Pri

predelavi se izogibajo vsem umetnim metodam, vztrajajo

na tradicionalnih slovenskih postopkih, pri katerih

uporabljajo slovensko sol in prekajevanje v tradicionalnih

dimnicah in zorilnicah. Njihov moto je “Ko veš, kaj ješ!”

Zdravo
Vsi mesni proizvodi so pripravljeni iz lokalno vzrejenih
prašičev in brez dodatka umetnih konzervansov,
glutena, laktoze in umetnega dima. Restavracija
ponuja tudi vegetarijanske jedi.

Trajnostno
Čeprav to pomeni dražjo surovino, so vsi prašiči

lokalno vzrejeni. Po tej poti je mogoče zagotavljati

visoko kvaliteto mesa in nizek ogljični odtis zaradi

kratke dobavne verige. Tudi sama zgradba je bila

postavljena iz materialov, izbranih v lokalnem okolju,

načrt poslopja pa je bil pripravljen v skladu z

arhitekturno dediščino pokrajine.

Vodstvo podjetja nenehno nadzira in izobražuje svoje

zaposlene v smer odgovornega upravljanja s hrano in

sledi načelu “od glave do repa”, kar pomeni, da

uporabijo vse, tudi manj znane, a vseeno zelo

prehransko bogate dele živali. Taka filozofija vodi k

zmanjšanju odpadne hrane in spodbuja tradicionalno

rabo surovin, kot so jih ljudje uporabljali v preteklosti.

Direktor Janez-Janko Kodila je tudi predsednik

združenja Diši po Prekmurju, ki se ukvarja s pomenom

lokalne hrane in z zaščito lokalnih izdelkov.

Prekmurska šunka je pridobila zaščito na nivoju EU

prav zaradi njegovega angažmaja.

Etično
Podjetje zaposluje ljudi iz lokalnega okolja, ki so

odraščali z istimi elementi dediščine in jo sedaj skupaj

vpletajo v proizvode. Zaradi svojega vzornega odnosa in

skrbi za zaposlene je bil direktor Janez-Janko Kodila

večkrat imenovan za naj-podjetnika Prekmurja.

Prehranske posebnosti
Organska hrana, sezonska hrana, lokalna hrana,

tradicionalna hrana, brez glutena, naravno dimljeno, brez

umetnih konzervansov, brez laktoze.

Uporaba sodobne tehnologije
Brezstično plačevanje, spletna stran, dostava.
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