
Predstavitev
Alojz Kocbek se je s proizvodnjo olja začel ukvarjati leta 

1929. V osrčju Slovenskih Goric je stara oljarna, kjer zdaj

tretja generacija proizvaja kakovostno bučno olje. Alojz 

in njegova žena Antonija sta svoje znanje in izkušnje

prenesla na sina Antona, ta pa na sina Gorazda, ki je olje

popeljal v svet, kjer je danes vse bolj iskano. Danes so

izdelki oljarne Kocbek prepoznavni tako v Sloveniji kot

po svetu in bogatijo najprestižnejše jedi za gurmane od

Dubaja preko Japonske do Amerike. Novi izdelki iz

bučnih semen in bučnega olja širijo zgodbo, poslanstvo

in filozofijo oljarne Kocbek ter promovirajo Slovenijo.

Gorazd se je izognil skušnjavi, da bi uporabil cenejša,

manj kakovostna bučna semena s Kitajske. Vsaka

kapljica bučnega olja Kocbek je narejena iz izbranih

semen, ki jih gojijo lokalni kmetje, in predstavlja darilo

narave, ki je v steklenicah brez dodatkov.

Zdravo
Bučno olje in bučna semena predstavljajo enega

ključnih slovenskih lokalnih izdelkov z dolgoletno

tradicijo. Bučno olje se uporablja kot naravno zdravilo

za zdravljenje težav s prostato in proti črevesnim

parazitom. Bučna semena vsebujejo veliko vitaminov,

kot so provitamin A, vitamin B, C in E.

Trajnostno
Ekološko kmetovanje in predelava ekoloških pridelkov 

sledi trajnostni pridelavi in predelavi ter distribuciji

hrane. Pri tem se posebna pozornost posveča 

vključevanju naravnih metod in kroženju snovi v
naravi. Ekološko kmetovanje zagotavlja

transparenten nadzor nad vsemi operacijami, ki 

vplivajo na korake »od njive do krožnika«. Zaradi
sledenja naravnih ciklov je poudarjanje sezonske

dostopnosti in promocije sezonske hrane ključno.

Potrošniki ekoloških živil z uživanjem ekološke hrane

tako poskrbijo za sprotno omejevanje viškov

posameznih živil ter sledijo principu »zero waste«. Iz

stranskih produktov bučnih semen proizvajajo sol,

salame, namaze, mila in druge butične proizvode.

Etično
V podjetju so zaposleni ljudje iz domačega okolja.

Bučna semena se odkupujejo od lokalnih ekoloških

kmetov. Oljarna goji lokalno tradicijo »oljevega«, ki

predstavlja običaj, ko lokalni prebivalci za nekaj ur

najamejo oljarno, da si iz svojih semen stisnejo bučno

olje. Oljevo je tudi družabni dogodek, ki goji občutek

hvaležnosti do narave in socialne bližine.

Uporaba sodobne tehnologije
Poslovanje brez gotovine, spletna prodaja, dostava, ki se 
prilagaja potrebam trga – brezstična prodaja.

Oljarna Kocbek proizvaja bučno olje, ki se danes

prodaja po vsem svetu kot kakovosten obrtniški

izdelek, ki tekmuje z bolj znanimi in priljubljenimi

oljčnimi olji. Njihovo bučno olje se je v svetu

gastronomije uveljavilo kot živilo vrhunske kakovosti.

Oljarna ohranja tradicionalno obrt in promovira

kulinarično dediščino. Njihovo bučno olje ima potrdilo

o zaščiteni geografski označbi, dejavnost pa so

razširili tudi na druge povezane produkte.
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