
Pripravili smo jagodni izbor najbolj slastnih, posebnih in značilnih pohorskih 
dobrot.  Ne le to – pohorski kuharski mojstri so z vami in nami delili 
skrivne recepte, ki jih najdete v brezplačnem kulinaričnem vodniku 
z recepti Užij Okuse Rogle.

Želimo si, da vam bodo recepture služile kot izkaz čustev do tistih, ki jih imate 
najraje, kot druženje z globljo, lepo noto in kot navdih za ustvarjanje v kuhinji.

Naj tudi vaša kuhinja diši po 
Turistični destinaciji Rogla−Pohorje 
in zgodbi štirih občin:

• Oplotnica,

• Slovenske Konjice,

• Vitanje in

• Zreče.

Kako do svojega brezplačnega kulinaričnega vodnika 
Užij Okuse Rogle?
Svoj brezplačen izvod najdete na LTO Rogla−Zreče, TIC Slovenske Konjice, 
v prostorih Občine Oplotnica in Centru Noordung v Vitanju. Dostopni so tudi 
v Žički kartuziji, Termah Zreče in na Rogli. 

Užij Okuse RogleTradicionalne 
prireditve 
v Turistični 
destinaciji 
Rogla-Pohorje
April: 
Tradicionalno Jurjevanje 
in Jurijev festival kulinarike 
in domačih obrti, 
Mestno jedro Slovenskih konjic 

Maj: 
Praznik Občine Oplotnica, 
Grajsko dvorišče v Oplotnici

Junij: 
Ropotanje v starih Zrečah, 
Stare Zreče

Julij: 
Praznik pohorskega lonca, 
Rogla

Avgust: 
Holcerija, 
Vitanje

September: 
Praznik goveje juhe & 
Jesenske turistične igre, 
Terme Zreče
Vitanjska trška kuhna, 
Center Noordung, Vitanje

November: 
Martinovanje, 
Ploščad Vinske kleti Zlati Grič

Jurjevanje v 
Slovenskih Konjicah

Praznik 
Občine Oplotnica

Ropotanje 
v Starih Zrečah

Holcerija v Vitanju

Toplo priporočamo: 

V roke vzemite 
kulinarični vodnik 
z recepti Užij Okuse Rogle.
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Okusi Rogle so blagovna znamka, ki povezuje: 

•	 lokalne kulinarične ponudnike s svojimi izkušenimi kuharskimi mojstri, 
 ki na krožnike pričarajo vse od slastnega pohorskega lonca, krepčilnih juh,
 sladkih štrukljev, divjačinskih specialitet do pravcatih kmetičih pogač,

•	 proizvajalce kmetijskih in živilskih izdelkov, ki so znani po svoji okusa polni
 ekološki zelenjavi, domačih testeninah, kruhu iz krušne peči, ocvirkovki, sirih,
 jogurtih, paštetah in salamah, likerjih, marmeladah,  sokovih in drugih
 dobrotah,

•	 izdelovalce rokodelskih izdelkov, kot so leseni masažni izdelki, žlice, igračke,
 copati, čudovit unikaten nakit, polstene vile rojenice ter številni drugi lični 
 in uporabni predmeti.

•	 turistično obarvana doživetja in kulinarične prireditve, ki znamki 
 vdahnejo živ utrip.

Druži jih navezanost do domače zemlje, ljubezen do naravnega 
in užitek ob tradicionalnih jedeh po enotnih recepturah.

LTO Rogla–Zreče, GIZ 
Cesta na Roglo 11j

3214 Zreče
+386 (0) 3 759 04 70

info@rogla-zrece.si 
www.destinacija-rogla.si 

Za vsebino je odgovoren LTO Rogla–Zreče, GIZ. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 
2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Operacijo Užij Okuse Rogle sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

BARVNA IZVEDBA GRBA
OBČINE OPLOTNICA
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Kaj so Okusi Rogle? 

Junčja ledja 
z materino dušico, 
skutinimi njoki s 

čemažem ali koprivo 
in mladim 
korenjem

Gratinirani 
sirovi štruklji

Jelenji golaž
 z žganci, 

zabeljenimi 
z domačimi 

ocvrtki

Domači sir

Domači 
jogurti 

Pletena 
košara

Jabolčni 
sok 

Domači 
med

Čokoladne 
praline z 

malinovim 
polnilom

Leseni 
glavnik

Domače 
testenine

Kovaško 
pivo

Sadni 
kruh

Ocvirkovka

Paket 
mesninPohorska 

vila rojenica

Ekološki 
krompir

Konjiška 
penina

FOTOGRAFIJE: Foto Nareks – Matej Nareks in Izidor Kotnik, Miha Matavž Photo & Video – Dan Briški, arhiv Občine Vitanje
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