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Z veseljem in ponosom Vam predstavljamo Dobrote Dolenjske - jagodni izbor, certificirano, 
izbrano ponudbo visokokakovostnih, inovativnih, a hkrati tudi tradicionalnih izvirnih 

produktov z visoko sporočilno vrednostjo. 

Verjamemo, da ko jih boste spoznali in okusili, jih boste vzeli za svoje, po njih pogosto posegali in z 
njimi ponosno razveseljevali, saj boste z izbranimi dobrotami prenašali pomembno sporočilo in morda 

že pozabljene zgodbe našega podeželja. 

Pri izbiri svoje zgodbe zagotovo ne boste imeli težav, saj je danes v ponudbi Dobrote Dolenjske že 
preko 300 različnih odličnih kulinaričnih produktov. Darila bodo tako, kot so bila izdelana - z velikim 

spoštovanjem, trudom in ljubeznijo - tudi podarjena. 

 

http://www.dobrote-dolenjske.si/
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DOBROTE DOLENJSKE so tudi v evropskem merilu prepoznane kot pojem odličnosti na področju gastronomije in kulinarike 
in postavljene evropski zemljevid destinacij odličnosti kot EDEN »RUNNER UP 2015«. S tem prestižnim odlikovanjem so 

DOBROTE DOLENJSKE postale članice Evropske mreže destinacij EDEN in Evropskega združenje EDEN. 

 

 

http://www.dobrote-dolenjske.si/
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O uspešnosti projekta Dobrote Dolenjske govori dejstvo, da ga je splošna javnost prepoznala kot projekt, ki jim je spremenil življenje oz. 
prispeval k izboljšanju kakovosti njihovega življenja oz. življenja skupnosti in le to jih je uvrstilo  v izbor 26 najboljših projektov finančne 

perspektive v letih od 2007 do 2013 in katerega je prof. dr. Janez Bogataj opisal: »Projekt Dobrote Dolenjske je tako temeljito 
zastavljen, da kaj podobnega v Sloveniji še nimamo.«* 

  

http://www.dobrote-dolenjske.si/
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»Sodobna kulinarična in gastronomska prizadevanja se vračajo k letnim časom, lokalnim in regionalnim živilom, ki so plod 
gospodarskega prizadevanja lokalnih ponudnikov. Vsa ta prizadevanja sooblikujejo težnje na področju vzdržnega in 

sonaravnega razvoja. Prav zato je bogata paleta živil in prehranskih izdelkov pod skupno tržno znamko »Dobrote Dolenjske« 
odličen primer teh sodobnih prizadevanj tudi na Dolenjskem. Narava in ljudje v tem delu Slovenije ustvarjajo dobrote, ki 

prinašajo na vaše mize nova spoznanja in seznanjajo z novimi okusi. To pa hkrati pomeni, da v teh okusih in izvirnih živilih 
ne boste le uživali ampak boste »skozi« njih spoznavali tudi vsakdanjike in praznike tistih, ki imajo zasluge za njihove 

kakovosti.« Prof. dr. Janez Bogataj 

http://www.dobrote-dolenjske.si/

