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Razkošna
lendavska
miza
V Lendavi negujemo in ohranjamo zavidanja vredno pristno
gastronomsko dediščino tako v domačih kuhinjah kot tudi
v obliki kulinaričnih prireditev in dogodkov. Na razkošni
lendavski mizi najdemo mnoge starodavne jedi, ki jih
pripravljamo že stoletja enako, prav tako pa so ljudje našli
nove načine, ki tradicionalne jedi z osveženimi pristopi
naredijo še zanimivejše in privlačnejše.
Ta prehransko pester lendavski svet, kjer združujemo toliko
različnih kultur in vplivov, ponujenih v avtentičnem okolju,
lahko prepriča tudi najzahtevnejše gurmane in turiste.
Gastronomska ponudba kraja namreč najlepše prezentira
specifičen način življenja neke destinacije in ta pri nas skriva
še mnoge neizrečene zgodbe in zanimivosti, ki jih vključujemo
v ponudbo, da bo le-ta res vsebovala vse okuse Lendave in vse
njene žlahtne štorije.
Hrana vpliva na vse naše čute in dogodki, povezani z njo,
nam v spominu ostanejo za vedno. Vabimo vas, da doživite in
okusite oboje, pri čemer vam bo v pomoč pričujoča knjižica.
Kulinarični vodnik po Lendavi vas bo popeljal po okusih
Lendave ter adutih, na katere stavijo domači gostinci,
odpravili se boste lahko tudi k vinarjem po žlahtno kapljico
ter k ponudnikom lokalnih dobrot, nenazadnje pa (morda)
obiskali katero od tradicionalnih kulinaričnih prireditev.
Vabljeni k nam!
župan Občine Lendava, Janez Magyar

Razkošna lendavska miza
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Okusi Lendave

Okusite
kulinarične adute
domačih gostincev
in ponudnikov
Kaj pri nas okusiti? Izbor št. 1 in priporočilo je vsekakor ena
izmed najprepoznavnejših jedi – bograč, ki ga ponuja skoraj
vsaka gostilna v Lendavi. Poleg tega se naši kulinarični mojstri
ponašajo s ponudbo jedi, ki vas bodo popeljale v svet okusov
tradicije, prepletanja vplivov različnih kuhinj in zanimivih
zgodb. Predstavljamo vam kulinarične adute, ki jih poleg
bograča enostavno morate poizkusiti ob obisku Lendave!

Gostilna Kančal
Domači goveji golaž z žličniki ali polento –
kot so ga postregli nekoč
V gostilni s stoletno tradicijo vam bodo po »indašnje« postregli
pristen domači goveji golaž, navdihnjen po receptu babice,
s pridihom madžarske kuhinje, od koder jed tudi izvira.
 Glavna ulica 41, 9220 Lendava
 +386 (0)2 575 11 37
 gostilna.kancal@gmail.com

Gostilna Lovski dom
»Ja pa nej« dödöl in »to ni gibanica« –
sodobne kulinarične variacije za dušo
V gostilni z dušo vam bodo pripravili tradicionalne jedi v moderni preobleki: ciganska pečenka, postrežena v dödölu, z jurčki in
solatko. Sladica je sodobna variacija gibanice z lešniki, skuto,
gozdnimi sadeži in bučnimi semeni, zato nosi ime »to ni gibanica«.
 Lendavske Gorice 238 a, 9220 Lendava
 +386 (0)2 575 14 50
 to.ni.gibanica@gmail.com
Okusite kulinarične adute domačih gostincev in ponudnikov
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Izletniška kmetija Hadik
Hadikov narezek in gibanica –
po legendi iz turških časov
Ste že slišali za junaka in vojščaka Mihaela Hadika, ki je
Lendavo branil pred Turki? Moči naj bi si nabiral predvsem
z uživanjem pristnih domačih jedi, kot so: meso iz tünke, suha
šunka, ocvirkov namaz, zaseka, salo, suhe salame, postrežene
z zelenjavo. Za sladico pa krepka gibanica!
 Lendavske Gorice 144, 9220 Lendava
 +386 (0)31 503 536
 kmetijahadik@gmail.com

Gostilna in pizzerija Malibu
Prekmurski meč – ko zadiši po žaru
Priljubljena jed, ki jo v gostilni pripravljajo na žaru, je nabodalo,
sestavljeno iz piščančjega, puranjega, svinjskega, govejega mesa,
prekajene slanine in sira na žaru, za prilogo pa ponudijo pečeno
lokalno zelenjavo.
 Kapca, Glavna ulica 15, 9220 Lendava
 +386 (0)2 578 12 75
 zvezda.malibu@gmail.com

Pizzerija Popaj
Zrezek »magok« s popečenimi dödöli –
tradicionalno v novi preobleki
Dödoli, ki jih ne enačimo s krompirjevimi žganci, so stara
prekmurska jed, v popečeni različici pa nekoliko sodobnejša.
Ko dodamo še piščančji zrezek s tahinijem in popečenimi
semeni, čebulo in papriko, je kosilo gotovo!
*magok – madžarski izraz za semena

 Kolodvorska ulica 3 c, 9220 Lendava
 +386 (0)2 578 98 26
 mirjana@rmk.si
 www.pizzeria-popaj.si
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Kavarna Art
Prekmurska gibanica – najboljša še topla
Prekmurska gibanica je posebnost med sladicami, ki jo
uvrščamo med slovenske nacionalne kulinarične dobrote.
Ime je sicer dobila po svojih gübah oziroma plasteh: makovo,
skutno, orehovo in jabolčno nadstropje dopolnjujejo testo,
smetanov legir in maščobni preliv.
 Trg Györgya Zale 1, 9220 Lendava
 +386 (0)2 577 60 28 • +386 (0)31 564 022
 vino.kelenc@gmail.com

Vinotoč Kolar
Kolarjev domači narezek in krapec – odlična izbira
tudi za družbe
Pladenj mesnin mojstra Kolarja sestavljajo same domače
dobrote: prekajena rebra, tünka, tlačenka, suhe salame, ocvirkov
namaz, zaseka. Za posladek ponujajo pogačo za vse generacije
in priložnosti – krapec. Izbirate lahko med dvema različicama:
riževo ali proseno s skutnim in orehovim nadevom.
 Čentiba, Glavna ulica 151, 9220 Lendava
 +386 (0)51 322 169
 vinotoc.kolar@gmail.com

Wanderlust, Leon Jaklovič Hostej, s.p.
Langaš - nekoliko masten, a slasten
»Fast food« prekmurske ravnice brez katerega ne mine nobena
veselica, praznovanje ali dogodek. Ocvrto krompirjevo testo ali
testo z jogurtom se navadno postreže s česnom, kislo smetano
in naribanim sirom, sodobnejše variacije langaša pa so tudi z
bučnimi semeni ali tünko.
 kulinarična hiška pri stolpu Vinarium
 +386 (0)68 613 429
Okusite kulinarične adute domačih gostincev in ponudnikov
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Kűrtös, Silvija Ferencek, s.p.
Kurtoš kolač ali votli kolač – atrakcija med
sladicami
Kulinarična atrakcija z mamljivim vonjem, na katero so
sladkosnedeži pripravljeni dolgo čakati v vrsti. Sladica izvira iz
Transilvanije. Narejena je iz vzhajanega testa, ki ga med peko
karamelizirajo, na koncu pa dodajo različne okuse posipov:
cimet, oreh, lešnik, kakav, kokos …
 kulinarična hiška pri stolpu Vinarium
 +386 (0)41 310 745
 silvija.ferencek@gmail.com

Galwine, Brigita Gal s.p.
»Hot dog perec« – tradicionalno z modernim
V hiški pod stolpom Vinarium vam postrežejo domače dobrote,
kot meso iz tünke z domačim kruhom in kuhane klobase
s hrenom. Tradicionalno se z modernim združi v njihovi
posebnosti – »hot dog perecu«, ki ga bodo zagotovo veseli tudi
najmlajši obiskovalci.
 kulinarična hiška pri stolpu Vinarium
 +386 (0)41 424 745
 gal4wines@gmail.com

Zoyi, Iris Gazdag s.p.
Zabeljeni dödöli – preprosto, a okusno
Med značilnimi lokalnimi dobrotami, kot so bograč, pereci,
ocvirkove pogače, langaš, posebej izstopajo dödöli. Gre za
tradicionalno prekmursko jed iz pretlačenega krompirja in
moke, ki se lahko zabeli s čebulo, ocvirki, zaseko ali smetano.
Dober tek!
 kulinarična hiška pri stolpu Vinarium
 +386 (0)40 380 415
 iris.gazdag@gmail.com
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Po žlahtno kapljico
k domačim vinarjem
Lendavske gorice so del Pomurskega vinorodnega okoliša
in veljajo za najvzhodnejše slovensko gričevje. Poseben čar

Hiša vina Cuk

kulturni krajini dajejo vinogradi z vinskimi kletmi, vinotoči
in izletniškimi kmetijami, kjer domači vinogradniki ponavadi
ponujajo sortna vina, kot so laški rizling, chardonnay, renski
rizling, šipon in beli pinot.
V teh vinih se skrivajo vsa vinarjeva pričakovanja, ki jih boste

Lendwines

zagotovo okusili v vsakem kozarcu lendavskega vina!

Galwine
 Erik Gal, Dolina, Glavna ulica 72, 9220 Lendava
 +386 (0)51 470 491
 gal4wines@gmail.com

Hiša vina Cuk
 Eva Cuk Somi, Lendavske Gorice 217, 9220 Lendava		
 +386 (0)31 467 990
Rozmanwine

 info@hvc.si

Lendwines
 Bojan Kulčar, Dolnji Lakoš, Glavna ulica 82, 9220 Lendava
 +386 (0)41 285 617
 bojan.kulcar@gmail.com

Vina Kelenc

Rozmanwine
 Štefan Rožman, Dolga vas, Vaška ulica 11, 9220 Lendava
 +386 (0)41 804 584
 rozmanwine@siol.net

Vina Kelenc
 Darko Kelenc, Lendavske Gorice 29, 9220 Lendava
 +386 (0)31 564 022
 vino.kelenc@gmail.com
Po žlahtno kapljico k domačim vinarjem
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Vina Kleiderman
 Jože Kleiderman, Kidričeva 16, 9220 Lendava
 +386 (0)40 633 904
 joze.kleiderman@gmail.com

Vina Krampač
Vina Krampač

 Egon Krampač, Gornja Bistrica 148, 9232 Črenšovci
 +386 (0)41 421 252
 krampac.egon@siol.net

Vina Magdič
 Milan Magdič, Lendavske Gorice 240, 9220 Lendava
 +386 (0)41 712 302
Vina Magdič

 vina.magdic@gmail.com

Vina Smej
 Borut Smej, Hotiza, Ložič 4, 9220 Lendava
 +386 (0)41 212 474

Vina Smej

 vinogradnistvo.smej@gmail.com

Zoknjak Winery
 Sebastjan Gjerkeš, Dolga vas, Opekarniška cesta 9, 9220 Lendava
 +386 (0)30 304 996

Zoknjak Winery

 zoknjak.winery@gmail.com
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Vabimo vas, da si zgodbo lendavske
vinsko-turistične ceste ogledate tudi
prek predstavitvenih videov vinarjev
na sledeči Facebook povezavi:
https://tinyurl.com/ufctdyvd

Kulinarični vodnik po Lendavi

Svetovna prestolnica
bograča in največje
tekmovanje v
kuhanju bograča
V starem mestnem jedru Lendave,
med zgodovinskimi kulisami
meščanskih hiš in ob vznožju
slikovitih lendavskih vinogradov se že skoraj dve desetletji odvija
največje tekmovanje v kuhanju bograča v Sloveniji. Prireditev je
pravzaprav festival kulinarike, kjer tudi do 100 tekmujočih ekip
pripravlja bograč v kotličkih vzdolž Glavne ulice in se poteguje
za naziv mojstra bograča.
Od leta 2011 je Lendava svetovna prestolnica bograča, kar
zaznamuje spominsko obeležje na mestni hiši, v mestnem
parku pa so na treh kamnitih ploščah navedeni zmagovalci
Bogračfesta od leta 2011 naprej.
Bogračfest: 28.

avgust 2021

Bograč za
Guinnessov rekord
V letu gastronomske regije bo Občina Lendava postavljala
svojevrsten bograč rekord, s čimer bo ta specialiteta dobila še
večjo prepoznavnost. Kuhanje 1500-kilogramskega bograča se
bo potegovalo za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov.
Bograč za Guinnessov rekord: 4.

september 2021

Recept bograča najdete tukaj:
https://tinyurl.com/47b6tn29

Svetovna prestolnica bograča in največje tekmovanje v kuhanju bograča
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Ponudniki
domačih dobrot
Sveže, sladko, sadno, naravno & ustvarjalno, kulinarično
z domače tržnice, ki poteka praviloma vsako zadnjo soboto
v mesecu. Podpirajte jih tudi vi – kupujte domače!

Sveže z domače tržnice

Sladko z domače tržnice

Ekološka kmetija Radikon

Marjan Časar

sezonska ekološka zelenjava v sestavljenih zabojčkih

med – akacijev, cvetlični, ajdov, oljne ogrščice;

 Dolga vas, Glavna ulica 186 a, 9220 Lendava

cvetni prah

 +386 (0) 40 627 303

 Čentiba, Glavna ulica 121, 9220 Lendava

 radikon@siol.com

 +386 (0)41 471 088

 www.facebook.com/izidora.radikon

 casarmarjan@gmail.com

Mesnine Somi

Medičarstvo Celec,
Jožica Damjan Celec s.p.

suhe mesnine – suhe klobase, pikantne klobase,
meso v tünki, šunka, prekajena rebra
 Gornji Lakoš, Glavna ulica 62, 9220 Lendava
 +386 (0)31 821 261
 somi.mira@gmail.com
 www.mesnine-somi.si
 www.facebook.com/mesninesomi

Sirarstvo Tinka
mlečni izdelki – sir (trdi, mladi), jogurti, deserti,
kisla smetana, skuta, darilna ponudba
 Prosenjakovci 85, 9207 Prosenjakovci

medenjaki, lectova srca, medene figure
 Ratkovci 8, 9207 Prosenjakovci
 +386 (0)41-319-862
 info@medicarstvo.si
 www.medicarstvo.si

Proizvodnja peciva Figaro,
Sonja Kološa s.p.
mešano kremno pecivo, čajna peciva – mešano, očke,
mašinski keksi, pirini keksi, orehovi trikotniki

 +386 (0)41 486 464
 sirarstvotinka@gmail.com

 Andrejci 23, 9221 Martjanci

 www.sirarstvo-tinka.si

 +386 (0)31 384 764

 www.facebook.com/sirarna/

 figaro@siol.net
Ponudniki domačih dobrot
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Sadno z domače tržnice

Naravno & ustvarjalno

Predelava sadja
in zelenjave,
Boštjan Tadina s.p.

KATARINCA,
Katarina Utroša s.p.
naravna kozmetika – krema za obraz, piling

žganje, sok aronije, marmelada aronija

za obraz/telo, balzam za ustnice, deodorant, hidrolat

 Lendavske Gorice 4, 9220 Lendava

 Glavna ulica 73, 9220 Lendava

 +386 (0)40 633 569



 bostjan.tadina@gmail.com

+386 (0) 040 242 871

 info@katarinca.si

 spirol.si

 katarinca.si

Kmetija Dervarič

Društvo za razvoj
podeželja - Pomelaj

ekološki jabolčni sok, sveža jabolka, marmelade,
*borovnice (sezonsko)
 Žižki 25, 9232 Črenšovci
 +386 (0)31 593 850
 kmetija.dervaric@gmail.com
 dervaric.si

Etana d.o.o.
sok aronije
 Dobrovnik 103, 9223 Dobrovnik
 +386 (0) 31 486 886
 info@aronije.si
 aronije.si

Arbolus d.o.o.
sveža jabolka, jabolčni sok/čips

izdelki iz ličja, spominki, bučna semena, marmelade
 Glavna ulica 35, 9220 Lendava
 +386 (0)41 474 934
 drustvo.pomelaj1@gmail.com
 www.facebook.com/drustvopomelaj

Ustvarjalna iskrica,
Slavka Nerad s.p.
keramični izdelki, okraski, izdelki iz blaga
 Prekmurske čete 40, 9232 Črenšovci
 +386 (0)31 693 577
 slavka.nerad@gmail.com|
 www.facebook.com/ustvarjalnaiskrica

 +386 (0) 31 258 463

Vidov brejg, Tatjana Buzeti,
nosilka dop. dej. na kmetiji

 info@arbolus.si

čaji, tinkture, hidrolati

 Velika Polana 197 c, 9225 Velika Polana

 arbolus.si
 Vaneča 20 g, 9201 Puconci
 +386 (0) 41 797 508
 www.vidovbrejg.eco
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Zabojček dobrot
iz Lendave –
INFORMACIJE
IN KONTAKT:
 Zavod za turizem in razvoj Lendava
Čentiba, Lendavska cesta 19
9220 Lendava
 +386 (0)1 200 94 22
 info@ztr.si
 www.ztr.si

Zabojček domačnosti
Pridelano in izdelano doma z ljubeznijo
in pridihom tradicije ter kakovosti.
Za goste, ki v Lendavi prenočujejo, in ostale obiskovalce smo
pripravili vrsto dobrot, ki bodo izkušnjo pri nas napolnile z
domačnostjo in kakovostno ponudbo lokalnih izdelkov: sveže
sadje, jabolčni krhlji, domači sadni sokovi in marmelade,
med, suhi keksi ter slane palčke, mesnine, čokolada, bučno
seme in olje.
Zabojček dobrot je prikladno darilo za poslovne in druge
namene, izbirate lahko med tremi vrstami zabojčkov glede
na vsebino in ceno.

Zabojček dobrot iz Lendave
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Turističnokulinarične
prireditve
Pester spekter kulinaričnih prireditev in dogodkov,
ki so posvečeni določeni dobroti oz. jedi, se odvija predvsem
v poletnem času. Dobrodošli pri nas!

Hotiške ribe »to go«


17./18. julij, 14./15. avgust 2021 • Hotiza

Festival Vinarium: Dan ribje čorbe


3. julij 2021 • Lendava

Festival Vinarium: Bogračfest


28. avgust 2021 • Lendava

Festival Vinarium: Lendavska trgatev


4. september 2021 • Lendava

Festival Vinarium:
Bograč za Guinnessov rekord


4. september 2021 • Lendava

PODROBNEJŠI TERMINI
IN INFORMACIJE O PRIREDITVAH:
 www.lendava-lendva.si
 www.facebook.com/visitlendava/


#Visit Lendava
Turistično-kulinarične prireditve
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