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KMETIJA VIZJAK - KMETIJA Z VIZIJO
Pozdravljeni!
Vizija naše kmetije je, da oskrbimo stranke s polnovredno in kakovostno hrano vzporedno z
največjim spoštovanjem do narave. Na naši kmetiji nas nas vsako jutro prebudi petje
našega zvestega petelina.
Trudimo se ohranjati stare etnološke načine pridelovanja, tako večino del še vedno
izvajamo ročno skupaj z našimi dobrimi sosedi in prijatelji. Nahajamo se na podeželju
Šmarja pri Jelšah v dolini pod Kalvarijo in cerkvijo sv. Roka. Prvi zapisi naše rodbine segajo v
leto 1860. Danes pa na našem posestvu po načelih neinvazivnega kmetijstva prideluje že
četrta generacija ekoloških kmetov.
Vetri nas čist in svež zrak izpod Boča. V naši neposredni bližini je star gozd, iz katerega
mimo nas priteče neoporečen potoček, ki čez leto skrbi, da ima naš pester izbor rastlin
idealne pogoje za rast.
Ukvarjamo se s štirimi različnimi branžami. Najpomembnejše je čebelarstvo, zaenkrat
imamo dva čebelnjaka na ločenih sončnih lokacijah, skupaj 65 panjev. To nam omogoča, da
točimo različne vrste medu, in sicer cvetličnega, gozdnega, akacijevega in kostanjevega.
Izdelujemo tudi kremni med, s sedmimi različnimi okusi, propolis in pobiramo cvetni prah.
Zadnja leta dajemo vse več poudarka mlevskim proizvodom, predvsem polnozrnatim
mokam. Vsa moka je mleta v dveh približno 50 let starih mlinih, ki meljeta po principu trenja
dveh kamnov. To je dolgotrajen postopek, ki zagotavlja, da je moka polnozrnata, polnega
okusa, hranljiva in bogate arome.
Naslednji mladosten izbor izdelkov prihaja iz linije Čili Frik. Domače pikantne omake so
narejene iz več vrst skrbno izbranih čilijev, zelenjave, začimb in pa tudi sadja. Prvič so se
predstavile na 1. Pravem čili festivalu v Šmarju pri Jelšah leta 2015 in od takrat žanjejo
izreden uspeh in iz leta v leto večjo prepoznavnost.
Najbolj sveža pridobitev naše kmetije, na katero smo tudi izredno ponosni pa sta dve zvrsti
vina z rahlo pikantno noto, ki se predstavljata pod imenom Chilli Wine in Chillino 69.
Hvala za vaše zanimanje,
Matic Vizjak

MEDENI IZDELKI
V naših panjih pridne čebele pridelajo veliko medu iz katerega nastanejo naši kremni
medovi. Kremni med zahteva dobršno mero časa in znanja. Zanj je potreben točno določen
postopek izdelave in temu primeren stroj. Posebna barva in struktura sta zgolj posledica
fizikalnih sil, ki se ustvarijo med samim postopkom. Med mešanjem medu se sladkorni
kristali med seboj drgnejo in s tem posvetlijo barvo ter zgostijo strukturo.
Kremni med je seveda še vedno popolnoma naraven, ni termično obdelan, nič mu ni
odvzeto niti nič dodano.
Med našimi medenimi izdelki pa zagotovo izstopa API-PAPI, ki je prav poseben izdelek, ki
vsebi skriva vse čebelje dobrine.

KREMNI MED Z INGVERJEM
Kremni med z ingverjem je naš prodajni hit, ki
navdušuje s svojim aromatičnim okusom. Kremna
struktura medu in aromatični koščki sveže sušenega
ingverja se nežno prepletajo in dajejo končnemu
izdelku pridih eksotike.

KREMNI MED Z GOJI JAGODAMI
Kremnemu medu so dodane domače šmarske goji
jagode vzgojene na naši kmetiji. Sadeži se 12-14 dni
počasi ob blagi temperaturi sušijo na naši krušni peči.
ALI STE VEDELI?
Goji jagode so bile prvič
omenjene že pred 2000 leti.
Od tedaj veljajo za sadež z
veličastno močjo. Nabirali so
jih za kralje, jih dajali
bojevnikom preden so šli v
boj.

KREMNI MED S PRAVIM ČRNIM KAKAVOM
Kremni med s črnim kakavom je zaradi svoje kremne
in goste strukture posebej primeren kot namaz na
kruh, lahko pa ga uporabimo tudi kot sladilo ali bogat
dodatek pecivu. Prvotno narejen predvsem za
malčke, kot domač nadomestek za čokoladne
namaze. Kaj kmalu pa so ga vzljubili tudi ostali
sladkosnedi.

KREMNI MED S CIMETOM
Kremnemu medu so dodane sveže zmlete cimetove
skorjice in janeževe zvezdice. Ta mešenica je izredno
aromatična in neverjetno polnega okusa in vonja.
Idealen je kot namaz na kruh, lahko pa ga uporabimo
kot sladilo čaju ali bogat dodatek različnemu pecivu,
keksom, štrudlju ali kuhanemu vinu.

KREMNI MED S ČILIJEM
Kremni med s čilijem je prava poslastica. Med ni
pretirano pekoč, se pa čuti prijetna pikantna aroma
domačih čilijev. Popestril bo vaš jutranji zajtrk in vas
popeljal v poživljajoč začetek dneva.

MED JE LAHKO
ČUDOVITO DARILO...
Med idjeami za darila lahko
najdete različne kombinacije
in pakete primerne za darila...

ČILI FRIK
Čili frik je en prav poseben možic, ki v svoje izdelke obvezno doda čili,
še več čilija in kdaj še malo več čilija. Njegove ideje so včasih malce
nore, drugič sladke, malce drugačne, prav zares čili doda vsepovsod!
Tako je ta igriv in priden čili možic oblikoval linijo pekočih izdelkov iz
domačih sestavin, med katerimi vsak lahko najde svoj ''faktor''.

CHOCOLATE SEDUCTION *
Ta aromatični čokoladni desert je za vse, ki ste nori na
čokolado. Nedložno pikantna omaka katere ključna
sestavina je 100% kakav, ki ga lepo obogati sveža aroma
ingverja in romantična vanilija.
Brez ovir jo lahko ponudite začetnikom ali pa nagradite s
kapljico na sladoled kar sami sebe. Naj vas posebej izbrana
kombinacija sestavin očara, vaše goste pa prijetno
preseneti.

PURPLE HAZE *
Ob odprtju flaške vas bo prevzel romantičen vonj
jurke ter zimsko poživljajoča aroma cimeta in
klinčkov. Po njej posega predvsem ženski del in pa
tisti, ki se šele podajajo na pot pikantne kulinarike.
Poskusite jo dodati par kapljic na katerokoli slaščico
ali sladoled in razvnela bo vaše brbončice do nebes in
nazaj.

DESERT SMOKE **
Čiliji in paprika so dimljeni v 60 let stari dimnici po starem
etnološkem običaju. 4-5 ur se intenzivno dimijo s suhim
lesom jablane, hruške ali slive. Nato se pretok zraka
omeji, notri pa jih pustimo še celo noč, da jih nežna sadna
aroma zgorelega lesa čimbolj obogati.
Odlično se poda jedem, kjer je poleg narezek s sirom, ali
azijskim prikuham, saj kutina in ingver dajeta aromatičen
fruity okus.

BOMB ZERO ***
Tretja najmočnejša omaka v Čili frik izboru. Ko flaško
odprete se v živo rdečo omako zazrete, Moruga pa vam
ven zažuga: “Pazi kaj delaš z mano, saj drugače te bom
spekla nehumano.”
Klub temu, da je omaka zelo pekoča, še vedno obogati
jed, pa vendar ne dobite občutka, kot bi jedli britvice.
Menim, da je v kulinariki treba uživati in ne trpeti.

DIRTY SHARON ****
Frik je poskrbel, da je Sharon poredna kot se le
da, saj vsebuje najvišji procent čilija. Zaradi tega se
čili resnično izrazito okusi in je posebej primerna za
zahtevnejše ljubitelje in poznavalce teh
fantastičnih sadov narave.
Nepogrešljiva je pri žaru, saj se blaga aroma
naravnega dima sadnega drevja odlično poda
kotletom, čevapčičem ali pleskavici, mariniranem mesu,... Za prave gurmane izbor no. 1!

MOST WANTED *****
Najmočnejša omaka v Čili frik izboru. Frik se je malce
poigral z najmočnejšimi sortami čilija, ki jim chilliheadi radi rečemo ''nuklearci''.
Na trgu je zaznati vedno več povpraševanja po
izredno pekočih omakah in Frik se ni dolgo
obotavljal, brž je zavihtel svojo čarobno kuhalnico,
zakuril v kotlu in predstavil svojo novo specialiteto.

SILENT LAMB ******
Pasta je bolj goste strukture in daleč najbolj pikantna
izbira.
Spoštljivo svetujemo, da jo dozirate po kapljicah. Po
implementaciji paste, jejte z jeklenim rostfrei priborom,
nikakor s plastičnim ali lesenim saj sta lahko vnetljiva!
Priporočljivo je skrajno previdno ravnanje, ter uporaba
rokavic in zaščitnih očal!

ČEBELJI PIK ******
Čebelji pik je posebna mešanica različnih sort
čilijev in sadnega žganja. Primerna za malce
pogumnejše pivce in pobiranje stav.

CHILLI WINE - ČILI VINO
Začetki te res unikatne vinske kombinacije segajo v leto 2014. Tistega izjemno sončnega leta
se je na ekološki kmetiji Vizjak utrnila nenavadna ideja: »Zakaj ne bi mi naredili čili vina?«
Po nekaj (ne tako odličnih) poskusih smo letnik 2016 pripravili v sodelovanju z
vinogradništvom Kolar iz Spodnje Ponkvice. Da je bila odločitev več kot pravilna, se je
pokazalo kaj kmalu.
Pod taktirko profesionalnih enoloških dopolnitev g. Ivana Kolarja smo že na prvih dveh
tekmovanjih prejeli tri odličja! Prvo je bilo v začetku marca - 2017 Finger Lakes International
Wine Competition, New York, kjer je na svojem debiju bela pikantna zvrst dobila zlato
medaljo! Konec meseca je sledilo naslednje tekmovanje v New Yorku, Great American
International Wine Competition, kjer smo prvič predstavili še nežnopikantno rosé vino. Oba
sta osvojila srebrni medalji!
To je bil izjemen dosežek ne samo za našo kmetijo Vizjak in vinogradništvo Kolar ampak tudi
na državni ravni,kajti prinesti tri medalje iz tako prestižnih tekmovanj, ni zanemarljiv dosežek.
ROSE ČILI VINO
Naj vas zapelje plemeniti rumeni muškat v žlahtni
rosé barvi in edinstveni aromi divjih gozdnih jagod.
Blago pikantna nota čilija bo prebudila vaša čutila in
nežnost vina se bo odlično podala k vašim sladkim
trenutkom. Pustite se izzvati!

POLSLADKO BELO ČILI VINO
Pričara vam neponovljivo in posebno doživetje.
Kombinacija vrhunskih vinskih sort z dotikom
sveže in pikantne arome čilija vas bo nedvomno
osvojila. Samozavestno poskrbi za pridih šarma
in ekstravagance. Izstopite iz povprečja!

IDEJE ZA POSLOVNA IN OSEBNA DARILA
Naši izdelki pa so seveda lahko odlična poslovna ali osebna darila - za vse priložnosti.
Zato smo se odločili, da pripravimo nekaj paketov, ki jih lahko privoščite sebi ali nekomu, ki
ga želite obdarovati!

TRIS ČILI OMAK V DARILNI EMBALAŽI
V lično embalažo, obogateni z unikatno in skrbno ročno
poslikavo, varno zapakiramo tri omake po vašem izboru.
Darilo je primerno za vse, ki radi eksperimentirajo z
različnimi pikantnimi okusi, domače kmečke obrti.
Izbirate lahko med naslednjimi omakami Čili frik: Most
wanted, Bomb zero, Dirty sharon, Desert smoke, Purple
haze in Chocolate seduction.
Sestavite paket po svojem okusu!

ČILI FRIK DUO V DARILNI EMBALAŽI
V lični embalaži se bosta skrivali dve Čili
frik pekoči omaki po vaši izbiri. Tako lahko
sestavite paket, ki bo ustrezal vam ali
obdarovancu. Imate najraje sladko, manj
pekoče? Boste mogoče izbrali zapeljivo
Chocolate seduction ali praznično
obarvano Purple haze?
Mogoče najbolj pekočo Most wanted?
Izbirate lahko med:
Most wanted, Bomb zero, Dirty sharon,
Desert smoke, Purple haze in Chocolate
seduction.

MINI MEDENA EKSTAZA
Za MINI kompletek se odločajo predvsem podjetja, ki jih
zanima večje naročilo za svoje poslovne partnerje. Seveda
ni pa to zlato pravilo in ga bodo prav gotovo veseli tudi vaši
družinski člani, partnerica, sorodniki in prijatelji.
Darilce sestoji iz domače ekološke pirine slame, ki je
zasnovana kot mehka podlaga na kateri počivajo štirje
različni medeni okusi:
- kremni med z ingverjem;
- kremni med s čilijem;
- kremni med s cimetom;
- kremni med s čokolado.
Dekorativno so dodani še suhi čiliji in razni drugi dekorji iz
narave, storži, klas pšenice, kostanj, želod, odvisno kaj nam
narava ponuja v danem mesecu.

MAXI MEDENA EKSTAZA
MAXI kompletku smo dodali še dve aromi. Res zanimivo in
unikatno darilce, s pravim pridihom podeželja in domačnosti.
Darilce sestoji iz domače ekološke pirine slame, ki je
zasnovana kot mehka podlaga na kateri počiva šest različnih
medenih okusov:
- kremni med z ingverjem;
- kremni med s čilijem;
- kremni med s cimetom;
- kremni med s čokolado;
- kremni med z vanilijo;
- kremni med z goji jagodami.
Dekorativno so dodani še suhi čiliji in razni drugi dekorji iz
narave, storži, klas pšenice, kostanj, želod, odvisno kaj nam
narava ponuja v danem mesecu.

CHILLINo 6 ali 9 S TREMI
KREMNIMI MEDOVI
Darilni paket, ki v lični embalaži
skriva zanimivo in sladko kombinacijo.
Chillino 6 ali 9 in 3 mini kremni medovi
bodo tako odlično darilo za vsakogar.
Darilce sestoji iz domače ekološke
pirine slame, ki je zasnovana kot
mehka podlaga na kateri počivajo
trije različni medeni okusi in Chillino.
Dekorativno so dodani še suhi čiliji in razni drugi dekorji iz narave,
storži, klas pšenice, kostanj, želod, odvisno kaj nam narava
ponuja v danem mesecu. Edinstvena ideja za presenečenje!

CHILLIno6 ali 9 IN MINI KREMNA
MEDOVA V DARILNI EMBALAŽI
Darilni paket, ki v lični embalaži skriva
zanimivo in sladko kombinacijo.
Chillino 6 ali 9 in 2 mini kremna
medova bosta tako odlično darilo
za vsakogar.
Darilce sestoji iz domače ekološke
pirine slame, ki je zasnovana kot
mehka podlaga na kateri počivaj
trije različni medeni okusi in Chillino. Dekorativno so dodani še suhi
čiliji in razni drugi dekorji iz narave, storži, klas pšenice, kostanj,
želod, odvisno kaj nam narava ponuja v danem mesecu.

CHILLINo
Chillino je nova trend pijača, ki je narejena za prodajo v gostinstvu. Je več kot
vino. Je eliksir za razvajanje, ustvarjen iz harmonije vina in čilija. Narejen je kot
prvi na svetu. Je slovenska inovacija iz slovenskih sestavin.

CHILLINo 6
Ljubkovalno mu rečemo šestica. Roza, po
domače.
Plemeniti rumeni muškat v žlahtni rosé barvi
se z edinstvenim pridihom pravih gozdnih
jagod nežno prilega k najslajšim trenutkom
dneva. Blago pikantna nota čilija vzbudi
občutek svežine, ki preseneti in navdihne.
Je nosilec prestižne srebrne nagrade.
CHILLINo 9
Ljubkovalno mu rečemo devetica. Beli, po
domače.
Šarmantna kombinacija vrhunskih vinskih
sort z dodanim čilijem, ki daje dotik sveže in
pikantne arome in navduši s svojo
ekstravaganco.
Je nosilec prestižne srebrne in zlate
nagrade.

CHILLINo 69
V darilnem setu sta rosé in belo vino, ki jima je dodana
blága nota ekološko pridelanega čilija s kmetije Vizjak.
Chillino je ustvarjen v tesnem sodelovanju s priznanim
enologom Ivanom Kolarjem (vinogradništvo Kolar).
Nagrajena slovenska inovacija, ki je več kot vino.
• 100-odstotno slovenski: iz vina in čilija
• prvo uradno pikantno vino na svetu
• obe različici sta nagrajeni z medaljami iz New Yorka
• vsebuje 6 različnih in skrbno izbranih sort čilijev
CHILLINo 6: Plemeniti rumeni muškat v žlahtni rosé barvi, z edinstvenim pridihom pravih
gozdnih jagod. Nežno pikantna nota čilija vzbudi občutek svežine, ki preseneti in navdihne.
CHILLINo 9: Šarmantna kombinacija vrhunskih vinskih sort z dodanim čilijem, ki daje dotik
sveže in hkrati pikantne arome ter navduši s svojo ekstravaganco.

CHILLI WINE DUO
Originalno in prefinjeno darilo s pikantnim, zmagovalnim značajem.
Čili vino je izbrano darilo za posebne ljudi - takšne, ki izstopajo. Chilli
wine duo pa zapelje dvakratno.
Kaj boste izbrali najprej? Plemeniti rumeni muškat v žlahtni rosé barvi
in edinstveni aromi divjih gozdnih jagod, ki jo dopolni blaga pikantna
nota čilija in se odlično poda k vašim sladkim trenutkom? Ali raje
polsladko belo, ki vam pričara neponovljivo in posebno doživetje?
Kombinacija vrhunskih vinskih sort z dotikom sveže in pikantne
arome čilija vas bo nedvomno osvojila. Samozavestno poskrbi za
pridih šarma in ekstravagance. V darilu se prepletata svetova tradicije
in izzivalne prihodnosti.
Prejemnik treh medalj, zmagovalec med 650 vinarji in 4.000 vzorci
vina.
• 100-odstotno slovenski: iz vina in čilija
• prvo uradno pikantno vino na svetu
• obe različici sta nagrajeni z medaljami iz New Yorka
• vsebuje 6 različnih in skrbno izbranih sort izredno aromatičnih čilijev

PODATKI O PODJETJU:
Matic Vizjak - nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji
Zadrže 19
3240 Šmarje pri Jelšah
T: 041 913 999
Chilli Wine, proizvodnja in distribucija vina, d.o.o.
Zadrže 19
3240 Šmarje pri Jelšah

Okusite vrhunske izdelke domače proizvodnje!
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