
Dragico Štirn s Suhe pri Predosljah že od nekdaj veseli preizku-
šanje novih receptov, pred petimi leti pa sta s partnerjem Mila-
nom sklenila, da svojo strast do zelišč pa tudi do druge doma-
če hrane spremenita v posel. Kmetija Štirn, na kateri je Dragica 
nosilka dopolnilne dejavnosti, je začela izdelovati zelenjavni 
namaz Bučko, nato pa tudi bučne marmelade in različne zeliš-
čne sirupe. Da so izdelki, večinoma narejeni iz domačih pridel-
kov in zelišč, res kakovostni, so bili dokaz dobri odzivi kupcev 
in nagrade, ki jih je začela dobivati na različnih ocenjevanjih.
»Za ocenjevanje izdelkov sva se odločila, ker naju je zanimalo, 
kaj o njih mislijo strokovnjaki. Sprva sva sodelovala na Dob-
rotah slovenskih kmetij, letos pa sva tretje leto v oceno dala 
zeliščne sirupe na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu 
Agra. Za oba sirupa z ingverjem, tako tistega z doda-
nim sladkorjem kot brez sladkorja, sva že tretje leto 
zapored prejela veliko zlato medaljo. Ker sta oba 

sirupa tretjič zapored dobila veliko zlato medaljo, sta si zaslu-
žila tudi naslov šampiona. Poleg obeh ingverjevih sirupov je 
vse možne točke prejel tudi sirup z meto, ki smo ga dali na 
ocenjevanje prvič. Z zlato medaljo je bil že leta 2017 nagrajen 
tudi naš sirup Zdravko, srebrno medaljo pa je letos dobil tudi 
bezgov sirup,« pravi Dragica Štirn, ki se zaveda zdravilne moči 
ekološkega perujskega ingverja, ki je glavna sestavina obeh 
šampionov. Zato je ta sirup tudi vse bolj priljubljen. »Ingver 
krepi imunski sistem, lajša izkašljevanje, varuje prebavila, zma-
njšuje simptome slabosti, deluje protivnetno in protivirusno 
in veliko naših kupcev ga redno uživa. Nekateri ga jemljejo po 
žličkah nerazredčenega, še več jih pripravlja različne napitke. 
Pozimi čaj, poleti limonado,« pravi Dragica Štirn, ki med svojim 
delom vedno razmišlja o novostih, o tem, kaj bi še skuhala in 
pripravila.
»Že prihodnji teden prihaja na trgovske police naš zeliščni 
sirup s kurkumo. Kurkuma deluje protivnetno, protibakte-
rijsko, protivirusno in velja za močan antioksidant. Zdravilen 
učinek kurkumina, ki je glavna sestavina kurkume, lahko pove-
čamo, če jo uživamo skupaj s črnim poprom in maščobami,« 
pravi Štirnova, ki je bila letos zelo vesela začetka sodelovanja z 
Automatic servisom, kar pomeni, da je v AS-avtomatih po vsej 
Sloveniji moč dobiti njihovo ingverjevo limonado.
»Kupci lahko naše izdelke najdejo na policah trgovin z doma-
čimi izdelki, v domačih kotičkih kmetijskih trgovin Sloga Kranj, 
KGZ Škofja Loka, KZ Medvode, KZ Križe, KGZ Gozd Bled, KZ 
Tolmin v Novi Gorici, Mlekarna Planika Kobarid, KZ Agraria 
Koper in seveda na našem domu. Z našimi zeliščnimi limona-
dami ali čajem vas bodo postregli tudi v nekaterih gostilnah 
in lokalih. Že od vsega začetka sodelujemo z Gostilno Krištof v 
Predosljah, na kar smo zelo ponosni. Naše zeliščne sirupe brez 
dodanega sladkorja uporabljajo za pripravo toplih ali hladnih 

napitkov in različnih koktajlov,« še pravi Dragica Štirn 
in dodaja, da so vsi njihovi izdelki izdelani brez kon-

zervansov, barvil in umetnih arom.

Štirnovi naravni zeliščni sirupi

Uživaj drugače, jej in pij domače! 

Za vas izdelujemo zeliščne sirupe in  
limonade, tudi brez dodanega sladkorja  

in še mnogo drugih dobrot...
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