


Od grozdja do grozdne 
moke

Krožno biogospodarstvo v vinogradništvu

Emilijan Kokol, 
nosilec dopolnilne in osnovne dejavnosti na kmetiji 



Predstavitev
• iz ljubezni do trte pridelujemo in prodajamo

vina, grozdne peške in olje grozdnih pešk in
izdelke iz bučnih semen (olje, moka)

• smo družinsko posestvo z družinsko tradicijo.
Obdelujemo cca 3ha površin vinogradov
vzhodno od Maribora (občina Duplek,
Ciglence).

• Vsi izdelki so plod dela naše družine, ki je iz
iskrene ljubezni do trte razvila uspešno
družinsko kmetijo.



Krožno gospodarstvo pri 
predelavi grozdja

• Znotraj več kot 40 letne tradicije v
vinogradništvu smo razvili novo zgodbo in
vzpostavili krožno gospodarstvo z nič odpadka
pri predelavi grozdja. Grozdje predelamo v
vino, vendar se za nas izkoristek trte tukaj ne
zaključi.

• Odpadkom podarimo novo vrednost, saj
grozdne peške iztisnemo v olje grozdnih pešk.
Kar ostane pri iztisu, dalje uporabimo za
predelavo v moko grozdnih pešk.



grozdne peške

končni izdelki

grozdna pogača



Uporabnost izdelkov iz  grozdnih 
pešk

• Grozdne peške
 Grozdne peške vsebujejo zelo visoko koncentracijo vitamina

E, flavonoidov, linolske kisline in sestavin, imenovanih
procianidini. Zelo pomemben antioksidant (bioflavonoid),ki
ga vsebujejo grozdne peške, je OPC (oligomerni
proantocianidni kompleks). Je vodotopni antioksidant, ki se
hitro absorbira in raznese po telesu.

 UPORABA: MLETE, kot dodatek v jogurt, smuti ali
kosmičem. Lahko pa jih zaužijete tudi samostojno samo s
tekočino

• Olje grozdnih pešk
 Je svetlo zeleno-rumene barve 
 odličen antioksidant (visoka vsebnost vitamina E in C). J
 naravni vir visoke vsebnosti nenasičenih maščobnih kislin

(omega 6 in omega 9), ki jih človeški organizem nujno
potrebuje za zdravje in vitalnost. Vsebuje veliko mineralov.

o kulinarične namene (za pripravo solat, kuhanje, cvrtje,
pečenje),

o kozmetiko (kožo mehča in je ne pušča mastne, pospešuje
tvorbo kolagena za elastičnost kože),

o prehransko dopolnilo. (Priporočamo 1 čajna žlička 3 x na
dan).

• Moka iz grozdnih pešk
 Je vir beljakovin, vlaknin, mineralov in antioksidantov, pri

čemer vsebuje zelo malo maščob in ogljikovih hidratov.

 UPORABA: Uporablja se za peko peciva, kruha in palačink, ali 
kot dodatek k jogurtu ter raznim napitkom. Primerna je tudi za 
paniranje, kot dodatek krušnim drobtinam.





Primer dobre prakse RIA 2020 in 
certifikat KBZ

• Ta primer dobre prakse v krožnem gospodarstvu je prepoznala tudi Evropska komisija,
saj smo na prestižnem natečaju RIA 2020 ( "Rural Inspirational Awards") v Bruslju bili
uvrščeni v top 5 FINALISTOV v kategoriji krožnega gospodarstva.

• Za izdelke iz grozdnih pešk (100% olje grozdnih pešk, moko in roll on) smo prejemniki
CERTIFIKATA KAKOVOSTI KBZ “Naše najboljše” Zavoda za turizem Maribor.

• Naši izdelki so NARAVNI, LOKALNI IN VSESTRANSKO UPORABNI. So rezultat dela naših
pridnih rok in posledica iskrene želje sočloveku izboljšati vsakdan. Naša dodana
vrednost je v vrhunski butični kvaliteti in srčni 💕 zgodbi, ki je temelj za vsak naš
izdelek. Verjamemo, da so darovi narave za zdravje.

„Trta rodi, življenje obdari!“



Najlepša hvala 
za vašo pozornost!

Kontaktni podatki 

Hiša vin Kokol

Ciglence 20, 2241 Spodnji Duplek

GSM: 041-600-205

www.hisavinkokol.com
hisavin.kokol@gmail.com

www.shop.hisavinkokol.com

Hiša vin Kokol in        HIŠA VIN KOKOL vinogradništvo in izdelki iz grozdnih pešk

Hiša vin Kokol




