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Maribor, 6. februar 2023  

    

 Spoštovani 

VLJUDNO VAS VABIMO 

 na 1. aktivnost izobraževalnega programa ZID Maribor za leto 2023:  

 strokovno predavanje 

TRTA – zdravilna rastlina leta,  

ki bo v četrtek, 23. februarja 2023, ob 17.00 v predavalnici B-304 v prostorih 

Tehniških fakultet, Smetanova ulica 17, Maribor. 

Predavatelja:  Francka Čuk, predsednica Društva tekstilcev Maribor  

 Emilijan Kokol – HIŠA VIN KOKOL 

Vsebina:  

Trta ponuja poleg vina, ki so ga res že v starih časih uporabljali zdravilci, vse 

od trsa, listja in grozdja za pomoč pri naravnem zdravljenju.  

Vzgled sodobne pridelave in predelave je gotovo Hiša vin Kokol. 

Vinarstvo Kokol je družinsko posestvo s tradicijo: 

- Obdelujejo cca. 3 ha površin vinogradov vzhodno od Maribora (občina Duplek, 

Ciglence). 

- Vsi izdelki so plod dela družine, ki je iz iskrene ljubezni do trte razvila uspešno 

družinsko kmetijo. 

- Znotraj več kot 40 letne tradicije v vinogradništvu so razvili novo zgodbo in 

vzpostavili krožno gospodarstvo z nič odpadka pri predelavi grozdja. 

- Grozdje predelajo v vino, vendar se za njih izkoristek trte tukaj ne zaključi. 

Odpadkom podarijo novo vrednost, saj iz grozdnih pešk iztisnejo olje. Kar 

ostane pri iztisu, dalje uporabijo za predelavo v moko grozdnih pešk. 

- Njihovi izdelki so NARAVNI, LOKALNI IN VSESTRANSKO UPORABNI. So rezultat 

dela pridnih rok in posledica iskrene želje sočloveku izboljšati vsakdan. Njihova 

dodana vrednost je v vrhunski butični kvaliteti in srčni zgodbi, ki je temelj za 

vsak izdelek. Verjamejo, da so to darovi narave za zdravje. 

Trta rodi, življenje obdari! 

 

Predavanje je pripravilo Društvo tekstilcev Maribor, ki je član Zveze inženirskih 

društev Maribor. 

Komisija za izobraževanje pri ZID Maribor  

 predsednica Ani Hanžič 
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