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•	 Ekološka tržnica Maribor (Glavni trg, Maribor)
•	 Prodaja na domu po dogovoru

Prodajna mesta:



V porečju Ruperškega potoka, južno 
od Pesniške doline leži vas Spodnja 
Voličina, kjer se v neokrnjeni naravi 
razprostira ekološka kmetija Živko. 
Kmetija Živko ima dolgoletno tradicijo, 
ki sega v leto 1960. Začetki so bili vezani 
na poljedelstvo, kasneje smo ponudbo 
obogatili še z vzrejo živali. Od leta 2000 
pa je naša kmetija vključena v ekološko 
pridelavo in predelavo, saj smo na kmetiji 
mnenja, da je samo to prava pot za 
ohranitev rastlin, živali in človeka. 

Izberite ekološka živila s slovenskih 
kmetij, saj niso izpostavljena dolgim 
transportnim potem in tako obdržijo 
svežino, več vitaminov in mineralov. 
Ekološka živila so pridelana na povsem 
naraven način, brez uporabe topnih 
mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih 
fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), 
gensko spremenjenih organizmov in 
različnih regulatorjev rasti. So visoko 
kakovostna, z bogato prehransko 
vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov, 
mineralov in antioksidantov, dajejo več 
energije in krepijo imunski sistem. 

Poleg vzreje živali pa se na kmetiji 
ukvarjamo tudi z ekološko pridelavo 
sveže in vložene sezonske zelenjave in 
sadja. Našim potrošnikom ponujamo 
tudi številne domače dobrote, kot so 
suhe in sveže klobase, meso, žita, jajca, 
različne namaze, olja, kislo zelje in 
kislo repo, različne vrste marmelad in 
pekovske izdelke (potice, kruh, piškote).

Izberite ekolosko 
in lokalno! 

Naša glavna dejavnost na kmetiji je 
ekološka vzreja škotskega goveda. Meso 
škotskega goveda ima specifičen okus. 
Vsebuje malo maščob in veliko proteinov 
ter železa. Meso je primerno za pripravo 
različnih vrst jedi. V domačih ribnikih 
vzgajamo tudi krape. Za pestrost na 
kmetiji skrbijo še pujski, kokoši, koze 
in gosi. Vse živali se prosto gibljejo na 
prostranih površinah kmetije. Krmimo jih 
s krmo iz domače pridelave, po načelih 
ekološkega kmetijstva. 

Tradicija in 
predanost! 

Vzajemnost 
cloveka in zivali  

Raznolika in 
kakovostna 
ponudba!


