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SPOŠTOVANE ČLANICE, SPOŠTOVANI ČLANI 
KMETIJSKE ZADRUGE PTUJ

Leto 2017, katero se izteka, je eno tistih, ki si ga bomo 
zapomnili kot težko, a tudi uspešno.  Spopadamo se z 
dolgoročno začrtanimi izzivi, ki zahtevajo sprotno 
ukrepanje in obvladovanje pritiskov. Prizadevali smo si, da 
smo zastavljeni plan za letošnje leto, tudi realizirali.

Naša kmetijska proizvodnja je tovarna pod milim nebom. 
In letos nas je nebo spet preizkušalo. Spomladanski meseci 
niso prizanesli sadjarjem, tudi vinogradniki so delno 
občutili pozebo. Sušna pomlad se je nadaljevala v še bolj 
suho poletje. Pridelki travinja, žit so bili precej zmanjšani. 
Živinorejske kmetije se marsikje srečujejo z pomanjkanjem 
travne silaže. Delno so primanjkljaj travinja nadomestili z 
dokupom koruzne silaže. Posledično zaradi pozebe,  so 
sadjarji porabili manj zaščite v njihovih nasadih, v skladiščih 
so zaradi neugodnih vremenskih razmer, ostala tudi dušična 
gnojila. To pomeni manjšo pridelavo in  zmanjšanje prodaje 
repromateriala v prodajalnah. Če dam vse na skupni 
imenovalec, ugotovim zmanjšanje dohodka na naših 
posestvih, kakor tudi v zadrugi.

Se je pa letos zgodil preobrat pri odkupnih cenah mleka. Iz 
samega dna so se odkupne cene povzpele na srednji evropski 
nivo. Cene mesa ne nihajo tako močno, so pa na meji 
pokrivanja stroškov prireje. 

V zadrugi si prizadevamo, da z razpoložljivimi sredstvi 
dosegamo še več. Ni dovolj, da najdemo sredstva za 
obvladovanje izzivov, ampak moramo zagotoviti, da so ta 
sredstva dobro vložena. Letos smo se odločili izpeljati 
pomembno, že več let načrtovano investicijo v velik 
odkupno prodajni center v Gorišnici. In smo jo tudi 
uspešno realizirali. Poleg te izjemne investicije smo izvedli 
še različna vlaganja  na celotnem območju zadruge Ptuj. 

Med drugim smo v Trnovski vasi uredili prevzemno mesto 
za odkup žit. Odkupljene količine koruze v jeseni so 
pokazale, da je bila odločitev pravilna.

V letošnjem letu so bile izvedene volitve v organe zadruge. 
Še enkrat se vam zahvaljujem za izkazano zaupanje. 
Zaupanje, ki ste mi ga izkazali, je veliko priznanje zame, 
hkrati pa zelo velika odgovornost. Moram priznati, da šele 
zdaj spoznavam kako širok, obsežen in zahteven krog 
poslovanja opravlja naša zadruga.

Ne glede na vsakodnevno delo in obveznosti, pa si ne 
smemo odvzeti časa in čara prazničnega decembra. Ta 
mesec je vedno bil in bo mesec za družabnost. Gre za čas, ko 
smo ljudje v različnih oblikah druženja prijaznejši, bolj 
sproščeni. Delamo zaključke opravljenih del in si 
postavljamo nove plane za prihodnost. Zato ne zamudimo 
raznih  predavanj,  srečanj,  zaključkov…

Pred nami so božično – novoletni prazniki. Želim vam, da 
praznične dni, ki se bližajo, preživite kar se da prijetno in da 
optimistično odprete vrata letu 2018, ki naj bo za vse 
zdravo, srečno in uspešno. 

Marjan KRAMBERGER, predsednik KZ Ptuj



	

	

	

UGODNO  FFS

FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA iz zaloge.

-10% V KMETIJSKIH POSLOVALNICAH   
            KZ PTUJ
AKCIJA od  15. 11. do 31. 12. 17
Popusti se ne seštevajo. - 10%

	

VODENJE RAČUNOVODSTVA 
ZA KMETE

Tudi v letu 2018 bo KZ Ptuj po ugodnih 
c e n a h  i z v a j a l a  s t o r i t v e  v o d e n j a 
računovodstva za kmete. 

Storitev se bo izvajala tako na sedežu 
zadruge na Ptuju, kakor tudi na lokaciji 
Marof v Ormožu. 

Za dodatne informacije lahko pokličete na 
tel. štev.: 749-03-23 ali 741-58-15 
(Božidar Meško). 

NEKAJ O KAKOVOSTI MESA

V ožjem pomenu kot meso razumemo skeletno mišičevje 
živali z vraščenim mastnim in vezivnim tkivom, s krvnimi 
in limfnimi žilami, z bezgavkami in z živci. K mesu 
prištevamo tudi drobovino, jezik, jetra in druge užitne 
organe.

Katere vrste mesa poznamo?
Po izvoru razlikujemo meso klavne živine in divjadi ter 
rib in drugih vodnih živali.
K mesu klavne živine pri nas uvrščamo meso govedi, 
prašičev, ovac in koz (drobnice), kopitarjev, perutnine in 
kuncev.
Divjad delimo na ustreljeno oziroma uplenjeno divjad in 
gojeno divjad. Med divjad uvrščamo zajce, divje prašiče, 
gamse, jelene, srne, medvede, jerebice, prepelice, divje 
gosi, divje race, divje golobe, grlice in fazane.

Od česa je odvisna kakovost mesa?
Definicija: Kakovost mesa je po Hofmanu vsota 
senzoričnih, prehransko-�zioloških, tehnoloških in 
higiensko-toksikoloških lastnosti.

Kakovost mesa – predvsem njegova mehkoba – je 
odvisna od vrste živali, mase, starosti, spola, prehrane, od 
ravnanja z živalmi pred zakolom (BMV, TČS) in od 
ravnanja z mesom po zakolu (hladilna trdota). Na 
mehkobo mesa po zakolu vplivata predvsem način 
zorenja in skladiščenja mesa in način zamrzovanja 
(hitrejše ko je zamrzovanje, kakovostnejše ostane meso). 
Zavedati se moramo, da vsi kosi mesa posameznih živali 
niso enako mehki, vendar je vsak kos posebej primeren za 
pripravo določenih jedi.

Kakovost mesa je odvisna še od količine čiste mišičnine, 

od finoče in nežnosti mišičnih vlaken, od količine 
mastnega in vezivnega tkiva in od marmoriranosti. 
Vzroki za vodeno meso, ki pri pripravi izgubi veliko vode, 
so lahko prepočasno zamrzovanje (naredijo se veliki 
kristali vode, ki poškodujejo celične stene), starost živali 
(stare živali imajo groba vlakna, ki slabo zadržujejo vodo) 
ali neustrezna priprava (mesa ne tolčemo pregrobo, ker 
lahko razbijemo celično strukturo, ampak ga samo malo 
»zgladimo«).

Kakovost mesa je odvisna tudi od spola. Boljše je meso 
telic oziroma prvesnic (krav, ki so enkrat telile) in volov 
kakor pa meso bikov. V Sloveniji mesarji še ne ločujejo 
mesa po spolu, prodajajo ga kot mlado govedino.
Najbolj znana so tri nezaželena stanja kakovosti mesa:
ź BMV meso (bledo, mehko in vodeno meso), ki o njem 

navadno govorimo pri prašičjem mesu, in to 
predvsem v zarebrnici, pri zunanjem in notranjem 
stegnu in pri križu. Meso je nenavadno svetlo, bledo, 
po pritisku ostane vdolbina, mehko je, testasto, na 
površini je vlažno, med stiskanjem v pesti se izceja sok, 
na pladnju se nabira mesni sok, zaznaven je blag vonj 
po mlečni kislini.

ź TČS meso (temno, čvrsto in suho meso) je pogosto 
pri mesu mladih bikov in pri prašičjem mesu. 
Najpogosteje ga najdemo v dolgi hrbtni mišici 
(bržola, šimbas), redkeje v notranjem in zunanjem 
stegnu in v drugih glavnih kosih. Meso je navadno 
temno rdeče, površina reza ostane tudi po eni uri 
temno rdeča ter je nekako suha in lepkasta, ob pritisku 
daje vtis trdne teksture in ostaja vdolbina od pritiska, 
ni zaznaven vonj po mlečni kislini.

ź Hladilna trdota mesa je posledica hitrega ohlajanja, to 
pa povzroči močno nepovratno skrčenje mišičnih 
vlaken. Takšno meso ostane tudi po zorenju in 
pripravi trdo.

Ali naj kupujemo sveže (presno) meso?
Včasih, ko še ni bilo na voljo hladilne tehnike, so meso 
navadno prodajali sveže, pridobljeno od pravkar 
izkrvavljene živali, saj je meso pri visokih temperaturah 
pokvarljivo živilo. Večinoma se tudi danes še vedno 
prodaja predvsem sveže meso, ki še ni doseglo optimalne 
»zrelosti«, to pa je z gastronomskega vidika zgrešeno.

Najpomembnejše za mehkobo in dober okus mesa je 

primeren čas zorenja mesa v hladilnici, ki naj traja od 1 do 
4 tedne, odvisno od starosti živali in od temperature. 
Nižja ko je temperatura, daljši mora biti čas zorenja mesa.

Zorimo predvsem meso večjih živali, kakor so govedo, 
teleta, prašiči, drobnica in velika divjad (jelenjad, gamsi, 
srnjad). Med zorenjem v mesu nastopajo biokemične 
reakcije, ki pozitivno vplivajo na mehkobo in okus mesa.
Čas zorenja pri različnih temperaturah:

Danes je vse bolj razširjeno daljše zorenje: prašičje meso 
in meso drobnice do en teden, goveje meso pa od 4 do 6 
tednov.

Nasvet: Če vam mesar reče, da je na primer ramstek 
svež, pojdite v drugo mesnico, kjer bodo imeli 
zorenega, ali pa kupite perutninsko meso, ki ga 
praviloma ne zorimo.

Največje razlike v kakovosti med posameznimi kosi so pri 
govedu. Druge vrste živali se zakoljejo še relativno mlade 
(prašiči) ali so majhne in se razkosajo na polovice, četrti 
(kunci, piščanci, jagnjetina). Na splošno lahko rečemo, 
da najkakovostnejše meso pridobimo na zadnjih delih 
živali, to so stegno, hrbet (I. kategorija) in file oziroma 
pljučna pečenka pri govedu (zunaj kategorije). Sprednji 
del – pleče uvrščamo med meso II. kategorije. Vrat, 
podplečje, prsi, rebra, potrebušino ter sprednji in zadnji 
bočnik uvrščamo med meso III. kategorije.

Po i m en o va n j a  p o s a m e z n i h  ko s o v  m e s a  n i s o 
mednarodno predpisana. Načini razkosanja so različni, 
temu primerno so različna tudi imena. Pa dober tek !

Roman Belšak

V rsta 
m esa 

O d –1 do 
0 °C /dni 

O d 2 do 
4 °C /dni 

O d 8 do 
12 °C /dni 

G ovedina 10–14 6–8 3–5 
Teletina 4–6 2 1 
Prašičje 
m eso 

4–6  2 1 

M eso 
drobnice 

6–8  2–5 2–3 
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