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stroške. Za zdaj je to edini način, 
ki nas drži »nad vodo« in kjer 
nam majhnost in vitalnost pri-
deta prav. Ostajamo pri razvoju 
novih izdelkov, ki jih sami po-
grešamo in jih na policah še ni.

 Ǫ Kaj novega ste razvili le-
tos?
Po športnih aktivnostih sem po-
grešala mlečne izdelke z visoko 
vsebnostjo beljakovin in praktič-
no brez maščob. Razvili smo dva 
takšna izdelka – rikoto z mlečni-
mi in sirotkinimi beljakovina-
mi ter visokobeljakovinski pol-
trdi sir. Oba izdelka sta priporo-
čljiva za športnike, saj beljako-
vine pospešijo regeneracijo te-
lesa po športu in večjih fizičnih 
naporih, pomagajo pa tudi pri 
ohranjanju telesne teže. A obeh 
novosti trgovci, ki dejansko od-
ločajo, kaj bodo ljudje jedli, ne 
dajo na police. Dobro ju proda-
jamo po spletu in direktno na 
domu, oboje nam letos prina-
ša za 30 odstotkov več prihod-
kov. Del tega zaslužka pa bi os-
tal trgovcem, če bi na police da-
li več naših izdelkov.

 Ǫ Sta oba izdelka na voljo v 
zdraviliščih in hotelih, ki so 
sinonim za zdravo življenje?
Ne, le redka zdravilišča, kot so 

Terme Čatež, Moravske, Do-
lenjske in Šmarješke Toplice, 
ponujajo naš kefir, naročajo 
pa le majhne količine. Bolj kot 
cena je kriva njihova zaprtost 
za spremembe. Obnašajo se 
kot okorni dinozavri, čeprav si 
gostje želijo zdrave slovenske 
hrane. Včasih se mi zdi, da jim 
je gost v breme in nepotreben 
strošek, če ima poleg prenočiš-
ča tudi zajtrk. Nekateri hote-
li raje iz Kitajske uvažajo jajca 
za dva centa, da si znižajo stro-
ške, ker morajo dati gostu tudi 
jesti. Zdi se, kot da si nekatera 
vodstva v turizmu ne želijo ra-
zvoja in sprememb.

 Ǫ Koliko ljudi skrbi za ne-
posredno prodajo na domu?
Po državi imamo 15 prodajni-
kov, ki jim rečem Krepki suhci 
in ki po domovih predstavljajo 
našo ponudbo, zbirajo naroči-
la in skrbijo za dostavo. Najtež-
je je dobiti prvo naročilo, po-
tem še naročajo, ker so z naši-
mi izdelki zadovoljni. Včasih 
dobijo naročilo tudi za ekolo-
ško meso, ozimnico ali zelenja-
vo. Priskrbimo jih iz našega GIZ 
Eko Krepko, ki od ekokmetov 
odkupuje ekohrano in jo do-
bavlja šolam in vrtcem. Naro-
čanje hrane iz naslanjača, kot 
smo poimenovali prodajo na 
domu, ponujamo tretje leto, le-
tos pa prvič daje želeni rezultat.

 Ǫ Po katerih kanalih največ 
prodate?
Z vrtci in šolami ustvarimo 
60 odstotkov prihodkov, s tr-
govskimi verigami 30 odstot-
kov, preostalih 10 odstotkov 
pa s spletno in direktno proda-
jo na domu.

 Ǫ Kmalu bomo mlečne izdel-
ke iz slovenskega mleka v tr-
govinah prepoznali po zna-
ku Izbrana kakovost – Slo-
venija. Nanje bo ljudi opo-
zarjala promocijska kampa-
nja. Ali pričakujete, da bo 
to povečalo prodajo mleč-
nih izdelkov iz slovenskega 
mleka?
Mlekarne bomo naredile vse za 
kakovost naših izdelkov in da 
bodo izstopali na polici. Zna-
kov, ki označujejo kakovost, 

je že cela množica. Za hrano 
imamo več shem kakovosti, 
svoje znake so uvedli tudi tr-
govci, prihaja še slovenska 
znamka hrane Izbrana ka-
kovost – Slovenija. Kupci teh 
znakov ne razlikujejo med se-
boj in so zadovoljni že, ko na 
embalaži vidijo kakšen znak. 
Upam, da bo promocija Iz-
brane kakovosti dovolj učin-
kovita, da bo čim širši krog 
kupcev spoznal, da ta znak 
nosijo le izdelki iz slovenske su-
rovine, ki so bili tudi predelani 
v Sloveniji.

Predlagam, da tudi trgovci 
dobijo nekaj denarja za pro-
mocijo Izbrane kakovosti. V 
zameno naj v trgovini ločijo 
hladilnike z mlečnimi izdel-
ki s tem znakom od izdelkov 
brez tega znaka. Takšno loče-
vanje naj traja, ko bo promoci-
ja Izbrane kakovosti najbolj in-
tenzivna in agresivna. Promo-
cija bo uspela, če bomo vsi, tu-
di trgovci, delali z roko v roki. 
Dobavitelji vsak mesec neka-
terim trgovcem plačujemo re-
klamni prispevek in zdi se mi 
prav, da za ta denar tudi nekaj 
dobimo. Najboljše pri tem je, 
da največ dobi kupec – in si-
cer dobro izpostavljene izdel-
ke Izbrane kakovosti – Slove-
nije, ki so na polici ločeni od 
istovrstnih izdelkov brez tega 
znaka. S takšnim pozicioni-
ranjem v trgovinah bi sloven-
ska znamka hrane med kupci 
zaživela tako rekoč čez noč in 
postala uspešen projekt kme-
tijskega ministrstva, kmetov, 
živilske industrije in trgovcev.

 Ǫ Kaj je s ceno mleka?
Pri ekološkem mleku ni upa-
dla, še vedno plačujemo viš-
jo ceno. Zaradi tega je višja tu-
di cena ekoloških mlečnih iz-
delkov, katerih proizvodnja je 
majhna, stroški pa višji. Ekoiz-
delki niso predragi, težava je, 
da so izdelki iz konvencional-
nega mleka razvrednoteni za-
radi presežkov mleka in popla-
ve trgovskih znamk. S tako niz-
ko ceno ne preživi ne mlekar-
na ne kmet in s tako ceno ne 
gre primerjati visokokakovo-
stnih ekomlečnih izdelkov iz 
slovenskega ekomleka.
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Mlekarna Krepko si s standardom IFS 
odpira vrata na nove trge po Evropi 
Najprej bodo z ekokefirjem prodrli v severno Italijo, mikajo pa jih še države severno od Nemčije

Spletno in neposred-
no prodajo na domu 
smo letos povečali 
za 30 odstotkov, obe 
pa nam prineseta 
deset odstotkov 
vseh prihodkov.  

 " Sandra Turnšek, 
direktorica Mlekarne 
Krepko. Od lani so povečali 
prodajo v šole in vrtce, 
nekoliko zmanjšali pa 
prodajo trgovskim verigam.

V slovensko-švicarskem 
start-upu Kloster Kitchen 
so že maja napovedali, da 
za širjenje na nove trge iš-
čejo vlagatelje. Prvega so 
dobili. »To je Sanolabor, ki 
naš ingverjev napitek edi-
ni prodaja po Sloveniji. V 
naše podjetje je vložil če-
trt milijona evrov in postal 
petodstotni lastnik,« pravi 
Primož Wasa. Z ženo Majo 
Wasa in nemškim partner-
jem Mariem Fürstom je 
ustvarjalec uspešne zgod-
be Kloster Kitchna. 

»Njihov ingverjev napitek z 
ekocertifikatom je točno to, 
kar iščemo za naše kupce – ne-
kaj naravnega in zdravega, a ni 
zdravilo,« pravi Mojmir Fortu-
na, direktor maloprodaje v Sa-
nolaborju. 

»Z ekipo Kloster Kitchna 
smo se dobro ujeli. Prodaja 
njihovega napitka lepo raste. 
Imajo velike načrte in veliko 
ponudb z novih trgov. Pri rasti 
in širjenju ponudbe jim lahko 
pomagamo, ker imamo veliko 
izkušenj s prodajo. Želimo biti 
del njihove zgodbe, zato smo 
vanje investirali,« dodaja Mar-
ko Bokal, direktor Sanolaborja.  

Večja proizvodnja 
»S Sanolaborjem se dobro ra-
zumemo, pomagajo nam pri 
razvoju. Z njihovim denarjem 
bomo povečali proizvodnjo in 
promocijo v Avstriji in Nemčiji 
ter na novih trgih, kamor bo-
mo širili prodajo,« pravi Pri-
mož Wasa. 

Pred dnevi so iz Nemčije 
dobili težko pričakovani stroj 
za lupljenje oziroma strganje 
ingverja. S tem bo odpadlo 
najbolj zamudno delo – ročno 
lup ljenje ekološkega ingverja, 
ki je vsake tri tedne zaposlilo 
250 ljudi. Lupljenje je pote-
kalo tri dni skupaj, vsak dan 
z drugimi 80 ljudmi, ki so jih 
našla razna društva. Od lan-
skega septembra so jim plača-
li okoli 25 tisoč evrov. »Denar 
so porabili v dobrodelne na-
mene, največ za morje in izo-
braževanje otrok in mladine,«  
našteva Maja Wasa. 

Vstop na sedem  
novih trgov 
Prej, ko so ingver ročno lupili 
in delali koščke, so napolnili 
22 tisoč steklenic, velikih 250 
mililitrov. Zdaj bodo v enem 
ciklu, ki traja dva dni, napol-
nili 100 tisoč steklenic. »Zara-
di omejene proizvodnje smo 
doslej morali kupce zavrača-
ti. Če dobimo naročilo za dva 

milijona steklenic, jih toliko 
lahko dostavimo,« se veseli 
Primož Wasa.

»Prodajo bomo najprej po-
večali v Nemčiji. Ponudbe 
za posel že imamo s sedmih 
trgov – iz Velike Britanije, Ita-
lije, Francije, Norveške, Šved-
ske, Finske in Danske. Z ame-
riškim partnerjem se dogo-
varjamo o lokalni proizvodnji 
napitka v ZDA in prodaji pod 
našo znamko,« pravi  Mario 
Fürst. Dobijo veliko ponudb, 
da bi isti napitek delali za tr-
govsko znamko, a vse po vrsti 
zavrnejo.  

Spomnimo, da so od lani 
poleg Nemčije tudi v Avstri-
ji. Še vedno dvakrat na teden 
prodajajo na tržnici v Celov-
cu, kjer so začeli. Od letos pro-
dajajo v Švici in pri nas.

Zaostajajo za poslovnim 
načrtom
Prodaja ingverjevega napitka, 
ki stane 9,9 evra, lepo raste. 

Letos pričakujejo okoli 
650 tisoč evrov prihodkov, 
prihodnje leto pa 1,2 milijo-
na. Takšne prihodke so spo-
mladi, kot smo že pisali ma-
ja (http://agrobiznis.finance.
si/8844531), pričakovali le-
tos, a ker prej niso našli vlaga-
telja, proizvodnje niso mogli 
povečati.   

S strojem za lupljenje 
ingverja je Kloster Kitchen 
pripravljen za raketno rast 
Ǫ PETRA ŠUBIC

petra.subic@finance.si
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 " S Sanolaborjevim denarjem bo Kloster 
Kitchen prodajo ingverjevega napitka 
bliskovito širil po Evropi. Na sliki (z leve) 
Primož in Maja Wasa iz Kloster Kitchna, 
Marko Bokal, direktor Sanolaborja, in 
Mario Fürst iz Kloster Kitchna.


