
Ali na policah 
naših trgovin sploh 

najdemo pravi kefir? 

Edini pravi način izdelave kefirja 
je iz kefirjevih zrn in ravno oni so 

tisti, ki ga v celi EU edini pridelu-
jejo tako, kot se zagre: »Proces je 
zelo zamuden in dolgotrajen, zato 
se ostale mlekarne večinoma od-
ločajo za izdelavo kefirja iz in-

stant pripravka. To, kar ponuja-
jo trgovine, s pravim kefirjem 

nima dosti skupnega, seveda 
z izjemo našega tradicio-

nalnega »Krepkota«.«

»Odrasla sem s kefirjem. Moje 
navdušenje nad tem eliksirjem 
življenja je z leti raslo in zorelo. 
Podkrepila ga je še legenda o sto-
letnikih s Kavkaza, ljudeh, ki so 
ob vsakodnevnem pitju kefirja 
zdravi in vitalni dočakali preko 
sto let. Vsakodnevno ga uživam 
še danes, seveda pravega, tradi-
cionalno narejenega s pomočjo 
kefirnih zrn,« pojasnjuje Sandra 
Turnšek, direktorica Mlekarne 
Krepko. »Še vedno ga edini v EU 
izdelujemo po starem postopku 
iz kefirjevega zrna, kar je težji 
način, vendar edini pravi!«

Mlekarna Krepko je zgodba 
vzora in navdiha. Kje leži ključ 
do uspeha?
»Skrivnost uspeha je vedno po-
gojena s pogumom, da izstopiš iz 
ustaljenih vzorcev, ki jih nareku-
je potrošniška družba. Pri načinu 
proizvodnje smo vedno izbirali 
težje poti. Primer so ravno tra-
dicionalni postopki predelave, ki 

so garancija za odličen okus, 
izdelavo svežih izdelkov 

z minimalno predelave 
brez konzervansov in 
ojačevalcev in na koncu 
ekološko predelavo.«

kefirnega zrna
Malo je tako uspešnih slovenskih družinskih 
podjetij, ki ostajajo zvesti svoji dediščini tako, da še 
vedno sledijo tradicionalnim postopkom pridelave 
in predelave hrane. Mlekarna Krepko iz Laz pri 
Logatcu je že 25 let edina specializirana mlekarna 
v EU, ki proizvaja pravi kefir iz kefirnih zrn. Po 
stopinjah svojih staršev danes hodi Sandra Turnšek, 
direktorica Mlekarne Krepko, ki zgodbo o uspehu 
pelje naprej.

Zgodba navdiha iz

Obraz Mlekarne Krepko: Sandra Turnšek

Že od začetka
mlekarne je glavno
vodilo: proizvodnja 

izdelkov, ki bi jih tudi 
sami želeli kupiti in bi ob 
vsakodnevnem uživanju

z njimi ohranjali
zdravje.

Najmanjša mlekarna v Sloveni-
ji – a kljub temu prva z ekolo-
ško predelavo mleka!
»Res smo najmanjša mlekarna 
v Sloveniji, družinska, a z veli-
kim potenciali in znanjem. Našo 
majhnost vidim kot prednost, 
ne kot slabost,« nam je zaupa-
la direktorica. Leta 2007 pa je 
mlekarna naredila velik korak. 
Pridobili so ekološki certifikat: 
»To še danes velja za pionirsko 
in vizionarsko potezo. Tisto leto 
sem se v podjetje aktivno vklju-
čila tudi sama.« Vse to pa še zda-
leč ni bilo enostavno, saj mlečno 
industrijo tvori cela veriga dele-
žnikov: »Pred tem smo morali, 
seveda prav tako pionirsko, or-
ganizirati kmete, da so tudi oni 
prešli na pridelavo ekološkega 
mleka in istočasno organizirati 
odkup celotno pridelanega eko-
loškega slovenskega mleka. Ko 
smo stopili na to ekološko pot, 
smo bili pogosto tarča posmeha, 
saj je bilo tedaj pri nas to nekaj 
povsem novega,« ampak v mle-
karni Krepko se jim je vse tisoč-
krat povrnilo. To ni le zgodba o 
uspehu, ampak tudi o vztrajnosti 
in viziji, ki pozitivno prispeva k 
družbi.
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