Tradicionalna prireditev se odvija vsako zadnjo soboto v
avgustu s pričetkom pohoda ob 9. uri pred dvorcem Novo
Celje. 14 km dolga pot med hmeljišči vodi tudi mimo ribnika Vrbje, Rimske nekropole, Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ter nazaj do dvorca Novo Celje.

Hmeljarski likof je zaključna prireditev ob koncu hmeljarske
sezone, na kateri se srečajo hmeljarji in vsi, ki so kakorkoli
povezani s hmeljarstvom. Dosedaj ga je v letih 2005 in 2007
organiziral Hmezad-KZ Petrovče v sodelovanju z Zborom
hmeljarskih starešin in princes Slovenije ter Občino Žalec.
Želimo se približati tudi tistim, ki s hmeljarjenjem niso neposredno povezani.
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Za več informacij o hmeljarskih prireditvah pokličite:
Šlandrov trg 25, SI-3310 Žalec
Tel.: +386 (0)3 710 04 34,
Fax: +386 (0)3 712 12 62
E-pošta: zkst.tic@siol.net,
www.zkst-zalec.si

Za informacijo o »Ekomuzeju hmeljarstva in
pivovarstva Slovenije« pokličite:
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Razvojna agencija Savinja, Ulica heroja Staneta 3, Žalec
tel: 03 713 68 60, fax: 03 713 68 70,
e-pošta: ra.savinja@zalec.si, www.ra-savinja.si

Operacijo «EKOMUZEJ HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA
SLOVENIJE« delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«.

Foto: T. Tavčar, arhiv ZKŠT, arhiv TD Braslovče, arhiv Etnološko društvo hmeljarska vas, arhiv KZ Petrovče ter M.Kapus.

Prireditev se tradicionalno odvija v Petrovčah,
vsako prvo soboto v mesecu oktobru, od 15. ure dalje.

Izdajatelj: občina Žalec
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Hmeljska pot (14 km)
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Ribnik Vrbje
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Dvorec Novo Celje
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POSTOJANKE

Dolina zelenega
zlata vabi!

Inštitut za hmeljarstvo in
pivovarstvo Slovenije

Hmeljarski likof

Rimska nekropola

Pohod po hmeljski poti

Hmelj in z njim povezano pivovarstvo bosta s
pomočjo EU – sklada za regionalni razvoj v
Spodnji Savinjski dolini leta 2009 dobila svoj
osrednji muzej nacionalnega značaja. Občine
Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in
Vransko bodo v »EKOMUZEJU HMELJARSTVA
IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE« združile
svojo hmeljarsko tradicijo. Muzej bo razvojno
in strokovno jedro kulturno-zgodovinske
turistične ponudbe, vpet bo v okolje, v preteklo
in tudi sodobno življenje naše doline, katerega
pomemben del so tudi hmeljarske prireditve.
Spoznajte Spodnjo Savinjsko dolino –
dolino zelenega zlata!

Občina Žalec

Hmelj

Dan hmeljarjev

Pričetek obiranja hmelja

Hmelj (Humulus lupulus L.) spada v družino konopljevk in
je večletna industrijska rastlina, ki izvira iz Azije. Pridelujemo
ga zaradi vsebnosti grenke lepljive snovi - lupolina. Hmelj
se obira pozno poleti (od sredine avgusta do začetka septembra), ko storžki vsebujejo največ industrijsko zanimivih
snovi. Večino hmelja uporabijo v pivovarstvu kot dodatek
pri proizvodnji piva, manjši delež pa pri izdelavi zdravil.

Braslovče - drugi vikend v avgustu

Vsako leto se pred Domom II. slovenskega tabora odvija
prireditev pričetek obiranja hmelja, na kateri se lahko tudi
naključni obiskovalci preizkusijo v obiranju nasada hmelja.
Pridružite se jim tudi vi, v drugi polovici avgusta.

V Sloveniji se prvi podatki o hmelju pojavijo že v 12. stoletju,
začetki sodobnega hmeljarstva v Savinjski dolini pa segajo
v drugo polovico 19. stoletja, ko je prvi hmeljski nasad zasadil Janez Hausenbichler, ki mu je leta 1876 prinesel sadike
württemberškega hmelja takratni oskrbnik graščine Novo
Celje Josip Bilger. Leto 1886, ko sta Janez Hausenbichler in
Karl Haupt opravila prve poskuse, pomeni začetek pridelave
savinjskega goldinga. Slovenija spada danes med večje svetovne pridelovalke hmelja in pridela približno 2-3 % svetovnega pridelka hmelja.
V Žalcu že od leta 1952 deluje raziskovalna ustanova
– Inštitut za hmeljarstvo in
pivovarstvo Slovenije.
(Vir: doc. dr. Barbara Čeh - Brežnik;
spletna stran IHPS)

Dan hmeljarjev je
tradicionalna kulturno-etnografska prireditev, ki jo Turistično
društvo Braslovče prireja vsak drugi vikend
v avgustu. Prireditev je
izjemnega pomena za
hmeljarstvo - razglasita se novi hmeljarski
starešina in princesa,
ki zastopata in promovirata hmeljarstvo
doma in v tujini. Stari
hmeljarski starešina
preda novemu simbol
hmeljarstva – mačka
in prapor - spominsko obeležje vseh slovenskih hmeljarjev.
Hmeljska princesa pa novi preda škafec.
Dan hmeljarja spremlja še veliko drugih prireditev, med njimi tudi povorka skozi Braslovče, s prikazi hmeljarskih opravil
na vozovih, z godbo in mažoretkami, bogatim spremljevalnim kulturnim programom, tržnico …

Obiranje hmelja na star način
Bili so časi, ko se je namesto traktorjev po poljih razlegala pesem, še posebej med hmeljevim obiranjem. Čas, ko je imel
hmelj namesto vrvice za oporo »hmeljevke« … Ta čas vam
bodo predstavili člani Etnološkega društva »Hmeljarska vas«
v drugi polovici avgusta v dolini Rupe nad jamo Pekel.

