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»N aša družina je tra-
dicionalno poveza-
na s pravim kefirjem. 

Moj oče Branko ga je, ko sem ime-
la komajda nekaj let, pripravljal za 
vso družino. Tako rekoč sem od-
rasla s kefirjem. Moje navdušenje 
nad tem eliksirjem življenja je z leti 
še raslo in zorelo. Podkrepila ga je 
legenda o stoletnikih s Kavkaza, 
ljudeh, ki so ob vsakodnevnem pi-
tju kefirja zdravi in vitalni dočaka-
li več kot sto let. Vsakodnevno ga 
uživam še danes, seveda pravega, 
tradicionalno narejenega s kefirni-
mi zrni,« pravi Sandra Turnšek. To 
ni le zgodba o uspehu, temveč tudi 
o pogumu in neizmerni predanosti 
temu, kar počnejo. 

Sprva ni bilo preprosto. »V 
letih po osamosvojitvi Slovenije je 
usahnila dobava tradicionalnega 
kefirja iz nekdanjih držav Jugosla-
vije. Predvsem je bil znan kefir, ki 
ga je v sedemdesetih in osemde-
setih letih proizvajala sarajevska 
mlekarna in ga je kupovala tudi 

Mlekarna Krepko iz Laz pri Logatcu je navdihujoča 
zgodba o uspehu. Že dve desetletji in pol ostaja 
zvesta tradicionalni izdelavi kefirja iz kefirnih zrn 

– še vedno je edina specializirana mlekarna v EU 
za proizvodnjo pravega kefirja. Direktorica Sandra 

Turnšek z zaposlenimi nadaljuje pot mlekarne z 
enako vizijo, kot sta jo pred dvema desetletjema in 

pol vizionarsko začrtala njena starša Dunja in Branko 
Kelečević. Čedalje bolj ozaveščeni kupci vse raje 

posegajo po njihovih kakovostnih mlečnih izdelkih, 
seveda iz ekološkega mleka s slovenskih kmetij. 

Zgodba o uspehu sega tudi preko naših meja, saj 
se je naša prva mlekarna za certificirano ekološko 
predelavo mleka uveljavila tudi v sosednji Avstriji, 

kjer prodajajo njihov tradicionalni kefir.
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naša družina. Med vojno v Bosni 
so bombardirali tudi sarajevsko 
mlekarno in s tem uničili vsa kefir-
na zrna. V naši družini smo pravi 
kefir tako zelo pogrešali, da sta se 
starša odločila za tvegano potezo 
in v devetdesetih letih prodala vse 
svoje imetje ter kupila propadajoči 
obrat v Lazah pri Logatcu. Iz zalo-
žniških voda sta se z nakupom za-
družne sirarne, ki se je znašla v te-
žavah, podala na občutljivo podro-
čje proizvodnje hrane. Nabavila sta 
fermentacijski tank in majhno pol-
nilno linijo za lončke, se odpravila 
v države nekdanje Sovjetske zveze 
po kavkaška kefirna zrna in začela 
izdelovati pravi kefir. Z zelo skro-
mnimi sredstvi in učenjem o izde-
lavi kefija so takrat postavili teme-
lje proizvodnje Mlekarne Krepko. 
Tako zelo so oziroma smo že takrat 
verjeli v ta za zdravje neprecenljivi 
mlečni napitek, narejen iz kefirnih 
zrn.«

Edini v EU s kefirjem iz kefir-
nega zrna. Sandra Turnšek s svo-

Lovec na utrinke

Strašen dan –  
s klicaji

Piše: VASJA JAgER

Panika! Panika! Panika! Panika! Koronavirus! Panika! 
Strah! Panika! Konec sveta! Panika! Panika! Ne hodimo 
iz hiš, ne jejmo kitajske hrane, prestavimo državo proč od 
Italije! Panika! Na pomoč! Gospod, usmili se! Panika! Začelo 
se je – koronavirus je tukaj! Panika! Strah! Strah! Strah! Vsi 
bomo pomrli!

Naša družba je družba revežev, razjedenih od slabe vesti – 
zaradi lastnih nepomembnih življenj, ki ne dosegajo zvezd; 
zaradi kaosa, ki ga ne znamo in zmoremo obvladati; in zara-
di okolja, ki ga uničujemo. In ko se nekje pojavi neka še tako 
brezvezna in oddaljena grožnja, naše domnevno grešne duše 
takoj spreleti spoznanje, da je prišel sodni dan, za katerega 
smo ves čas vedeli, da mora priti. Kakor zločinec na begu, ki 
ve, da ne more ubežati pravici, in v vsakem običajnem šumu 
prepozna približevanje zasledovalcev, v vsakem ropotu pa 
grmenje božjega srda. Letošnja zima je bila neobičajno topla 
in prijazna – in seveda je vsakdo pomislil, da tako ne more iti 
naprej in da nekaj ni v redu in da se bo narava maščevala. Pa 
ti useka korona in – to je to; saj smo vedeli, saj smo čutili, saj 
smo si mislili! Panika! Panika! Panika! In kaj bo potem – nič, 
potem ne bo nič. Koronavirus ne bo zdesetkal človeške vrste 
in tudi vas ne bo povohal niti od daleč. Še enkrat več bomo 
vsi skupaj dobili priložnost, da se umirimo, spremenimo in 
končno otresemo tesnobe. Ter sprejmemo odgovornost, ki jo 
prinaša spoznanje, da se naša življenja še ne bodo končala 
jutri. Kar je dosti težje kot verjeti v skorajšnji konec sveta!
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Samo da ne bomo. Vsakih nekaj let enaka, ubrano kri-
čava, groteskna moralistična pesem, vpitje pogubljenih, 
donenje angelskih tromb ob koncu sveta. To neznosno 
kakofonijo smo poslušali ob aidsu, norih kravah, sarsu, eboli 
in vseh možnih svinjskih, ptičjih in ne vem še kakšnih gripah. 
Ampak tole sedaj, tole je pa že absurdno. Pa da se razume-
mo, koronavirus je resna bolezen. Ni pa TAKO noro resna; 
stopnja smrtnosti je k sreči nizka, število okuženih pa glede 
na geografsko razširjenost dejansko zelo majhno. Tako nekje 
prav na dnu vsega tega histeričnega kričanja stvarno pripo-
veduje skoraj zadušeni glasek razuma. Časi, ko smo ga še 
slišali in se po njem ravnali, so nepreklicno mimo; danes 
živimo v času večnih izrednih razmer, lažnih novic in boja 
z lastnimi sencami. Samo že nevzdržno histeričen in ne-
gotov človek se lahko tako otročje odzove na sicer ne-
varno, a povsem obvladljivo in predvidljivo bolezen; samo 
človek, ki čuti, da si ne zasluži drugega kot kazen in ne-
srečo, lahko resnično verjame, da bo sedaj zadel na ve-
likem globalnem nesrečelovu in podlegel virusu, ki je za 
Slovenijo manj nevaren od navadne gripe.

Krepki suhec ohranja blagodejnost kefirnega zrna

Čedalje bolj ozaveščeni 
kupci vse raje posegajo 
po kakovostnih ekoloških 
mlečnih izdelkih Mlekarne 
Krepko.
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Direktorica 
Sandra Turnšek 

o uspehu 
Mlekarne 
Krepko

EKOlOšKA!
Vsa Slovenija bi morala biti

jimi zaposlenimi nadaljuje pot mle-
karne z enako vizijo, kot sta jo pred 
dvema desetletjema in pol začrtala 
njena starša. »Proizvajamo take iz-
delke, ki bi si jih tudi sami želeli ku-
pit. To iskrenost so prepoznali tudi 
ljudje in skupaj z našimi kupci smo 
razvili uspešno ter zaupanja vredno 
blagovno znamko Krepko. Skriv-
nost uspeha je vedno pogojena s 
pogumom, da izstopiš iz ustaljenih 
vzorcev, ki jih narekuje potrošniška 
družba. V proizvodnji smo vedno 
izbirali težje poti. Na primer tradi-
cionalne postopke predelave, ki so 
garancija za odličen okus, proizvo-
dnjo le svežih izdelkov s kratkimi 
roki trajanja in tako naprej. Najlep-
ši primer tega je naš tradicionalni 
kefir, ki ga še vedno edini v EU iz-
delujemo po starem postopku iz ke-
firnega zrna. To je težji način, ven-
dar edini pravi.«

Pravega prepoznaš po oku-
su! Marsikdo sploh ne ve, da je edi-
ni pravi kefir tisti, ki je narejen s ke-

Krepki suhec ohranja blagodejnost kefirnega zrna

Sandra Turnšek, 
direktorica Mlekarne 
Krepko v Lazah pri 
Logatcu: »Edini pravi 
kefir je narejen iz 
kefirnega zrna. Zato 
smo najbolj ponosni 
na naš kefir Krepki 
suhec.«Slovenski kupec lahko reši  

slovensko kmetijstvo! 
»Slovenija nam s svojimi naravnimi danostmi ponuja 
dobro priložnost za ekološko kmetovanje. Zato bi mo-
rala biti vsa ekološka! Naša država je samooskrbna 
z mlekom, jajci in govejim mesom. Če bi bil slovenski 
kupec dovolj ozaveščen in bi odgovorno premišljal o 
prihodnosti, ne bi nikoli posegal po uvoženih izdelkih. 
Vedno rečem, če je domačih izdelkov dovolj, uvoženi ni-
majo kaj delati na trgovskih policah! Slovenec bi s pre-
mišljeno izbiro tako sam rešil slovensko kmetijstvo!«

firnimi zrni. »To, kar danes ponuja-
jo trgovine, s pravim kefirjem nima 
veliko skupnega, z izjemo našega 
tradicionalnega kefirja Krepkega 
suhca. Proces proizvodnje našega 
pravega kefirja je namreč zelo za-
muden in dolgotrajen, medtem ko 
se druge mlekarne večinoma od-
ločajo za izdelavo kefirja iz instan-
tnega pripravka, kar je škoda. Kate-
ri je pravi, je jasno takoj, ko ga po-
skusiš. Poleg tega ima le pravi kefir 
vse opevane blagodejne učinke na 
zdravje. Sama kefir, ki ga imamo 

poleg ekoloških živil vedno v doma-
čem hladilniku, pijem zvečer. To je 
moj zadnji obrok pred spanjem, saj 
mi čez noč odpusti vse pregrehe, ki 
sem jih delala pri hrani. Vitalizira 
me, razstrupi in zjutraj se zbudim 
spočita. Živi organizmi, ki so v ži-
vem zrnu, v telesu podpirajo dobre 
bakterije, odpravljajo slabe, uredijo 
naš prebavni trakt, iz katerega izvi-
ra zdravje vsega našega telesa.«

Prva mlekarna z ekološko 
predelavo mleka. Za Mlekarno 

ko pomeni, da sem tedaj uspela v 
prehrano vrtcev in šol vpeljati tudi 
ekološke mlečne izdelke. Takrat še 
ni bilo toliko zavedanja o tem, kaj 
ekološki izdelki pomenijo za naše 
zdravje.«

Pravo živo mleko je le ekolo-
ško. Družinsko mlekarno so vse-
skozi gradili na naravni, zdravju 
prijazni proizvodnji. »Naše vodilo 
je dati kupcu mlečni izdelek s čim 
manj predelave ter čim več hrani-
li, vitamini in minerali. Zato v naši 
mlekarni mleko le pasteriziramo, 
na najnižji predpisani temperaturi 
za kratek čas, da uničimo patogene 

Krepko je bil poseben mejnik leto 
2007, ko so pridobili ekološki cer-
tifikat. »To še danes velja za pio-
nirsko in vizionarsko potezo. Tisto 
leto sem se v podjetje aktivno vklju-
čila tudi sama. Prvi v Sloveniji smo 
pridobili ekološki certifikat za pre-
delavo mleka. Pred tem smo mora-
li, seveda prav tako pionirsko, orga-
nizirati kmete, da so tudi oni prešli 
na pridelavo ekološkega mleka, in 
sočasno organizirati odkup celotno 
pridelanega ekološkega slovenske-
ga mleka. Ko smo stopili na to pot, 
smo bili nemalokrat tarča posme-
ha, saj je bilo tedaj pri nas to nekaj 
povsem novega. Še danes mi veli-

» Velikokrat me vprašajo, ali se nam ne zdijo naši 
ekološki mlečni izdelki predragi. Težava je v tem, da so 
izdelki, ki prihajajo k nam iz uvoza, podcenjeni. glede 
na cene surovin in embalaže kakovostnega 
mlečnega izdelka ni mogoče ponuditi po takih 
cenah. Kupec naših izdelkov za svoj denar dobi 
tisto, kar pričakuje, « pravi Sandra Turnšek.
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organizme v njem. 
Tako lahko zagoto-
vimo neoporečen 
mlečni izdelek z vi-
dika varnosti, obe-
nem pa s čim več ohranjenimi kori-
stnimi snovmi.« Želi si, da bi vsi po-
znali resnico o mleku, zlasti iz eko-
loške pridelave. »Zdi se mi škoda, 
da je danes mleko na zatožni klopi. 
Res pa je pomembno, kako je pri-
delano. Edino ekološko mleko ne 
vsebuje ostankov umetnih gnojil, 
pesticidov in zdravil. Je torej edino 
pravo, živo mleko, ki ne bo puščalo 
neželenih ostankov v našem telesu. 
Le iz dobrega ekološkega mleka na-
mreč lahko nastane dober ekološki 
mlečni izdelek. Vsakomur tudi po-
vem, da mu dva decilitra ekološke-
ga mleka ne bosta škodila, ob tudi 
sicer zdravi, polnovredni prehrani.«

Stranski učinek – čistej-
še okolje. Za njihovo mlekarno 

je izredno pomembno, 
da že vrsto let uspešno 
sodelujejo z domači-
mi ekološkimi kmeti. 
»Slovenci se premalo-
krat zavedajo predno-
sti naše male Sloveni-
je. Poti od slovenskega 
kmeta do naše mlekar-
ne so kratke, vse mleko 
je pridelano v krogu 80 
kilometrov od nas. Za 

domačega kupca je 
to zlata vredno, saj 
mleko v eni uri pri-
peljejo k nam in že v 
roku od ene do dveh 
ur ga predelamo v 
visoko kakovostne 

mlečne izdelke. Poleg tega pri eko-
loški pridelavi mleka ne smemo po-
zabiti na visoke standarde, saj so 
krave na prosti paši, nikoli priveza-
ne, na pašnikih brez umetnih gno-
jil, hranijo jih z ekološko krmo, kar 
je zelo pomembno. Stranski učinek 
je čistejše okolje in ohranjanje čiste 
podtalnice.«

Odpirajo se jim vrata v tuji-
no. Njihove izdelke je mogoče ku-
piti v vseh naših trgovskih verigah, 
a dober glas o njih seže tudi preko 
meja. »Avstrijci kot veliki domo-
ljubi so se pred dvema letoma od-
ločili, da bodo v Sparu Austria po-
nudili naš tradicionalni kefir. Brez 

skrivanja, da je slovenski izdelek. 
S podobnimi zahtevami in željami 
se nam oglašajo tudi iz drugih dr-
žav Evropske unije, ker spoštujejo 
visoko ozaveščenost svojih kupcev. 

Tem je treba ponuditi pra-
vo stvar. Iskrenost in tra-
dicionalna kakovost nam 
odpirata vrata tudi na tuje 
trge.« Ponosni so tudi na 
to, da jim je vodilni med-
narodni Inštitut za okus 
in kakovost v letu 2016 že 

drugič za kefir Krepko, pa tudi nji-
hov kajmak, podelil visoko prizna-
nje taste award 2016.

Izdelke dostavijo tudi na 
dom. Skrivnost njihovega uspeha? 
»Blagovna znamka Krepko nosi v 
sebi zelo pozitivno energijo,« odgo-
varja direktorica, nedvomno pa je 

Piše: MAJDA JUVAN, majda.juvan@gmail.com

Kravje kupčije so kot 
virus. Nalezljive.
S lovenija je ena tistih držav, 

v katerih je precej vseeno, 
ali imajo zaresno ali pa le »te-
kočo« vlado. V obeh primerih 
te naše vlade »gor drži« ljubezen 
do vladanja. Kot vidimo, je želja 
po »stati inu obstati« izjemna. 
Nobena kupčija ni preveč krav-
ja. Mimogrede, veste, od kod iz-
raz kravja kupčija? Kadar so se 
nekdaj na Balkanu sklepale do-
govorjene poroke, so poročni 
mešetarji najprej prešteli krave 
v hlevu kandidatov. Tisti, ki jih 
je imel več, je dobil ženo. Ni se 
dosti spremenilo. Politika je do-
kaz. In potem imamo, kar pač 
imamo.

Verjetno je zdaj, ko to bere-
te, koronavirus tudi uradno že v 
Sloveniji. Ponovno se je izkaza-
lo, kakšno škodo delajo stranke, 
ki v vrhove vseh sort že leta de-
legirajo svoje kadre. In da tudi 
zaradi tega za krizno ravnanje 
nimamo ne ljudi ne kapacitet ter 
tudi orodij ne. Nezaupanje v od-
ločevalce, politične in strokovne, 
je veliko. In nevarno. V takšnih 
razmerah tista o nepotrebni pa-
niki ne deluje. Pomagajo tudi 
mediji. Če hočeš visoko gleda-
nost, povabi v studio vedno pre-
pričljivega univerzalnega vedeža 
dr. Gorazda Pretnarja in ljudem 
bo hitro jasno, da vsi drugi laže-
jo. Nadaljevanje je neizogibno. 
Vsega zmanjka, ljudje si delajo 
zaloge, pobesnelo iščejo maske, 
dezinfekcijska sredstva, pred le-
karnami so vrste. Pa bolezni ura-
dno sploh še ni.

Saj tudi jaz mislim, da marsikaj 
ni prav. Da je našo stroko virus, 
s katerim se na Kitajskem spopa-
dajo že dva meseca, presenetil. 
Gotovo tudi spor med zdravni-
ki in državno komisijo za vode-
nje ukrepov ne deluje pomirju-
joče. Zdravniki nimajo navodil, 
nimajo testov, nimajo zaščitnih 
sredstev. Nedopustno! A očitno 
jih do trenutka, ko je virus prišel 
na mejo, to niti ni motilo. Med-
tem ko smo državljani prazni-
li lekarne, so zdravniki na prvi 
bojni liniji čakali!? Pa saj menda 

Ni mi vseeno

ja vedo, kaj je virusna epidemija? 
Minister, imunologi, infekto-

logi pravijo, da je položaj resen, 
a ni razlogov za paniko. Jaz pa 
vseeno ne razumem, zakaj že 
pred dnevi, v okviru kakšne vo-
jaške vaje, niso sestavili vojaške 
bolnišnice Role. Za vsak primer. 
Če lahko vojska za vajo strelja na 
Počku, bi lahko, za vajo, postavi-
la tudi vojaško bolnišnico, mar 
ne? In jo tudi podrla, če ne bo 
potrebna.

V takšnih razmerah vidimo, da 
pri nas le ni vse tako, kot bi mo-
ralo biti. In da razlogi za nezau-
panje in dvom niso povsem neu-
temeljeni. In tudi novi ne.  

Moja zgodba. Pred približno 
dvema tednoma, ko je bil covid 
še na Kitajskem, pri nas pa le 
okužbe z drugimi virusi in gri-
po, sem bila kot opora človeku 
z nevrološko težavo na ljubljan-
ski urgenci. Kakšne štiri ure sva 
preživela v čakalnici. Na ka-
kšnih 30 stolih in nekaj vozič-
kih smo bili vsi. Tisti z nevrolo-
škimi težavami, oni z vročino in 
kašljem ter tretji s prebavnimi 
težavami. Človek s slednjimi je 
pobruhal vso čakalnico … am-
pak vrsta je vrsta. Priznam, da 
mi ni bilo lagodno. Bolezni so 
bile v zraku. Dobesedno. Mi 
pa vsi na kupu. Gre za novi del 
urgence in zdelo se mi je, da bi 
vsaj takrat, ko so zdravniki in 
pristojni že glasno opozarjali na 
okužbe, lahko poskrbeli za lo-
čevanje čakajočih, morda vsaj 
s paravani. A niso. Obljubljajo, 
da bo, ko bo koronavirus pre-
skočil tudi naše meje, drugače. 
Slišim, da zdaj še ni. Še vedno so 
vsi v tisti eni in edini čakalnici. 
Vročina je vročina, kašelj je ka-
šelj, na čelu nikomur ne piše, kaj 
mu je. Še tako prijazno in priza-
devno osebje je v takih razme-
rah nemočno.

No, za higieno lahko sami po-
skrbimo. Jaz bom. Virusa se niti 
ne bojim preveč, karantene, ka-
kršne so si zamislili pri tem viru-
su, pa se mi zdijo hujše od vsake-
ga zapora.

» Uspeh za našo mlekarno 
je prišel takrat, ko sem si 
dovolila neuspeh in prisluhnila 
življenju, odprla oči in ušesa 
ter se začela izogibati 
potrošniški družbi. Najprej 
sem morala premakniti 
svojo zavest, da sem lahko 
pripomogla k premikanju 
skupne zavesti. Zame je 
najlepše, da lahko z višjimi 
vrednotami, ki se ne tičejo 
le naše družine ali podjetja, 
vplivam na višjo družbeno 
zavest. Osrečuje občutek, 
da delam za naše otroke, 
zanamce in da se jih vse več 
zaveda prednosti ekoloških 
ter po tradicionalnih 
postopkih narejenih izdelkov. 
Če te vodi samo želja 
po uspehu, si kar naprej 
nezadovoljen in nesrečen, « 
pravi Sandra Turnšek. 

Z letošnjim letom 
je Mlekarna 
Krepko prenovila 
embalažo svojih 
izdelkov.

Kefir naredijo po 
tradicionalnem 
postopku, s 
kavkaškimi 
kefirnimi zrni.

del njihovega uspeha tudi v iznaj-
dljivosti in prilagodljivosti doma-
čim potrošnikom, saj so eni redkih, 
ki kupcem svoje izdelke pripeljejo 
na dom! V prihodnost se podaja-
jo pogumno. »Želimo zgraditi bla-
govno znamko, ki bo združila moč 
tradicije in narave v sodelovanju z 
znanjem in vrhunsko tehnologijo 
– v korist človeku. Načrtujemo, da 
bomo v prihodnosti z našim kefir-
jem še bolj prodrli na tuje trge. Iz-
delujemo namreč mlečni izdelek, ki 
ga oni ne znajo. Vse drugo je stvar 
ozaveščanja o tem in potrpljenja, 
da bodo to dojeli. Počasi, z majhni-
mi koraki, gremo naprej.«

Nedvomno je Mlekarna Krepko 
dober zgled, da ekološka naravna-
nost in trdno delo prinašata dobre 
rezultate. Slovenski kupci namreč 
vse bolj iščejo kakovostne eko-
loške mlečne izdelke. Še zlasti če 
so narejeni pri nas, iz slovenskega 
mleka.  


