
Spomladanski pohod družin: Od blitve do oljčnega olja 

   
 
Ali veste, da v Istri rastejo različne avtohtone sorte oljk - belica, črnica, štorta in da so z njimi 
povezane številne legende? In da imajo Padenci najrajši padensko blitvo, s katero so zgradili celo 
vaški zvonik? Na pohodu boste okusili in vonjali sladkost in ostrino istrskega olja ter spoznali, kaj vse 
lahko pripravimo iz blitve. 
 
Zberemo se pred TIC Padna, kjer nas bo vodnik Gabrijel ogrel z istrsko pesmijo. Po začetnem 
ogrevanju se bomo po vaških poteh podali na 6 kilometrov dolgo pot. Med oljčnimi nasadi, gozdnimi 
potmi bomo slišali številne istrske zgodbe in pravljice. Kaj se kuha v padenski "padeni" (posodi) in 
zakaj nosi Sv. Peter ime mali Pariz, kdo je Dragonja in kje so štrige doma.  
Ustavili so bomo v Novi vasi, kjer so vaščani ponosni na svoj avtohtoni česen, ogledali si bomo 
kraj, pojedli svojo malico in se malce spočili. Po ogledu vasi bomo nadaljevali proti Sv. Petru, kjer 
bomo skočili v 19. stoletje, ko je bil vrhunec oljkarstva, spoznali bomo Tono in njeno torklo iz tistega 
časa ter izvedeli, zakaj se oljki reče tekoče zlato in za kaj vse so oljke in njeno olje uporabljali. Spoznali 
bomo tudi sodobno pridelavo in predelavo olja in oljk. Skozi čas se niso spreminjali le postopki, 
ampak tudi pestrost uporabe. Olja z okusi, vložene oljke, namazi in čokolada so le delček dobrot, ki 
jih danes pripravljajo istrski oljkarji - vse bomo tudi poskusili. Po ogledu in okušanju se bomo z 
avtobusom zapeljali nazaj v Padno. Ob zaključku bomo skupaj z domačini nadaljevali druženje 
na Prazniku olja in bledeža. Da bo spomin na pohod in praznik trajen, bo vsak udeleženec dobil 
tudi zanimivo darilce. 
 
Začetek pohoda: 11.30, TIC Padna 
Pohod traja 2,5 ure v eno smer. Povratek iz Sv. Petra v Padno bo z avtobusom.  
 
Program vključuje: vodenje in animacijo licenciranega lokalnega vodnika, obisk Tonine hiše, 
degustacijo izdelkov iz oljk, čokolade, marmelade ..., prevoz z avtobusom v Padno, istrsko darilce, 
obisk Praznika olja in bledeža, organizacijo pohoda. 
 
Obvezna oprema: primerna obutev za hojo, športna oblačila, voda, prigrizek.  
Zahtevnost ture: lahka, primerna tudi za predšolske otroke od 3. leta dalje. Otroci naj bodo v 
spremstvu polnoletne osebe. 
 
Pohod je brezplačen. 
 
Organizator: Istraterra v sodelovanju s Turističnim združenjem Portorož 
 
 
 

              


