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FERMENTACIJA

& HRANA

Med procesom fermentacije se v hrani
dogajajo kemične spremembe, s katerimi
pride do pretvorbe ogljikovih hidratov v
kislino, pline in alkohol. To delo opravijo
bakterije in kvasovke. Naša telesa so že
polna bakterij, dobrih in slabih, ki ustvarjajo
mikrofloro v našem prebavnem traktu. To
zelo pomembno ravnovesje je lahko včasih
porušeno zaradi nezdravega življenjskega sloga, zdravljenja z antibiotiki ali slabe
prehrane. Fermentirana hrana je bogat vir
živih mikroorganizmov, ki lahko pomagajo
ponovno vzpostaviti to ravnovesje.

KORISTI FERMENTIRANE HRANE:

anačin konzerviranje hrane
avir vitaminov
ahrana postane lažje prebavljiva
arazstrupljanje
avzpostavitev ravnovesja v črevesju
akrepitev imunskega sistema
aboljše razpoloženje
aveč energije
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MLEČNI KEFIR
MOČNEJŠI OD JOGURTA!
Kremni mlečni kefir je odličen v smutijih, s kosmiči ali kot samostojni napitek. Izboljša prebavo
in je bogat vir vitaminov. Vsebuje zelo malo laktoze, zato je primeren ob prebavnih težavah.

VODNI KEFIR
ALTERNATIVA SLADKIM PIJAČAM!
Osvežilna mehurčkasta pijača polna koristnih mikroorganizmov. Pripravljena s sladkorjem, ki se
med fermentacijo porabi. Rezultat je okusna peneča pijača.

ZELENJAVA
ŠE BOLJŠA KOT SVEŽA!
Zaradi fermentacije postane lažje prebavljiva kot sveža zelenjava. Razvije se tudi poseben umami okus: malo sladek in čudovit.

KOMBUČA
ČAJ ŽIVLJENJA!
Poživljajoč napitek s sladkanim črnim ali zelenim čajem, ki je poln koristnih mikroorganizmov, ki
bodo izboljšali vašo prebavo.

SIR
KI GA PRIPRAVITE SAMI!
To poslastico lahko pripravite iz domačega mlečnega kefirja in si s tem zagotovite, da bo dnevni
odmerek fermentiranih živil vedno pri roki. Lahko ga uživate samega ali v sladkih in slanih jedeh.
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Kefirko izdelki so zasnovani tako, da olajšajo postopek domače fermentacije
ob zagotavljanju optimalnih pogojev za najboljše rezultate.
Pri oblikovanju stremimo k okolju prijaznim načelom. Vsi izdelki so izdelani iz trajnostnih
in kakovostnih materialov. Stekleni kozarci so izdelani po meri iz debelega stekla, primernega
za fermentacijo, plastični elementi pa iz plastike brez BPA.
Uporaba izdelkov Kefirko podpira zero-waste in DIY načela priprave hrane kot alternativo
kupovanju komercialno izdelanih in manj zdravju koristnih fermentiranih napitkov in hrane.
Za lažji zagon domače priprave nudimo ekološke kulture za fermentacijo, ki se lahko uporabljajo vedno znova. Z ustrezno nego in skrbjo lahko naše kulture in izdelki trajajo vse življenje.

SI-EKO-001
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KEFIR
FERMENTOR

Vse, kar potrebujete
za pripravo keﬁrja doma!
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KEFIR
FERMENTOR

Omogoča optimalne pogoje za fermentacijo
mlečnega ali vodnega kefirja. Preprosto dodate kefirna zrna in mleko oziroma sladkano
vodo, pustite fermentirati in precedite. Zrna
v kozarcu ponovno prelijete z izbrano tekočino in pripravite novo serijo kefirja.
Komplet za pripravo kefirja omogoča, da
pozabite na packarijo ob pripravi kefirja, saj
fermentacija postane čista in učinkovita!
Domač kefir lahko zaužijete takoj
ali ga uporabite v raznih receptih.
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KEFIR
FERMENTOR

DVOJNI POKROV

Lahko pustite delno
odprtega za pretok zraka
med fermentacijo.

PREPREČI
KONTAMINACIJO

Onemogoči vdor nečistoč
(prahu, insektov) v kozarec, tudi ko je nekoliko
odprt.

SITO

Sito integrirano v pokrov
ima odprtine, ki so na eni
strani širše in na drugi
ožje, za lažje precejanje
gostejšega ali redkejšega
kefirja.

STRGALO

Za mešanje kefirnih zrn
med precejanjem ter njihovo ločevanje od kefirja.
Med precejanjem priročno pokrije odprtino na
sredini pokrova in s tem
olajša precejanje.

KEFIR
FERMENTOR

OŽEMALNIK

Preprosto pritrdite
na cedilo in dodate
svež sok citrusov
vašemu vodnemu
kefirju.

NAČRTUJTE
PORCIJE

Oznake ob strani kozarca delijo volumen
kozarca na 300 ml.

ODMERITE ZRNA
Merilna skodelica je
integrirana v zgornji
pokrov fermentorja.

KALJENJE

Pripravite sveže,
hranilne kalčke kar v
vašem fermentorju.

9

KEFIR
FERMENTOR
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KEFIR
FERMENTOR

11,8 cm

11,8 cm

19,4 cm

KEFIR FERMENTOR
848 ml
720g

11,8 cm

BARVA:
BARVA:
BARVA:
BARVA:
BARVA:
BARVA:
MODRA
ZELENA
ORANŽNA
ROZA
VIJOLIČNA
BELA
SKU:
SKU:
SKU:
SKU:
SKU:
SKU:
KKM-848-LB-0101 KKM-848-GR-0106 KKM-848-OR-0105 KKM-848-PI-0104 KKM-848-VI-0103 KKM-848-WH-0107
EAN:
EAN:
EAN:
EAN:
EAN:
EAN:
3830063020014
3830063020045
3830063020069
3830063020007
3830063020038
3830063020052

11,8 cm

27,5 cm

KEFIR FERMENTOR
1400 ml
950g

BARVA:
BARVA:
BARVA:
BARVA:
MODRA
ZELENA
ORANŽNA
ROZA
SKU:
SKU:
SKU:
SKU:
KKM-1400-LB-0111 KKM-1400-GR-0116 KKM-1400-OR-0115 KKM-1400-PI-0114
EAN:
EAN:
EAN:
EAN:
3830063020144
3830063020175
3830063020199
3830063020137

BARVA:
BARVA:
VIJOLIČNA
BELA
SKU:
SKU:
KKM-1400-VI-0113 KKM-1400-WH-0117
EAN:
EAN:
3830063020168
3830063020182
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KOMBUČA
FERMENTOR

Uživajte v sveže
pripravljeni domači
kombuči!
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KOMBUČA
FERMENTOR

Zasnovan za enostavno primarno
ali neprekinjeno fermentacijo kombuče.
Fermentacija kombuče lahko traja od 7
dni do nekaj tednov. Velika fermentacijska
steklenica omogoča lažjo pripravo večje
količine pijače.
Steklenica je ročno izdelana iz pihanega
stekla najboljše kakovosti. Prostornina je
kot nalašč za pripravo približno 5,7 l kombuče.
Dodatna opcijska elementa sta leseno
stojalo za fermentor in pipica iz nerjavečega jekla za enostavno nalivanje.
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KOMBUČA
FERMENTOR
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KOMBUČA
FERMENTOR
19,5 cm

19,5 cm

36 cm

KOMBUČA FERMENTOR
7L
2270g

19,5 cm

BARVA: ROZA
SKU: KOBO-7000-PI-0163
EAN: 3830063020847

BARVA: MODRA
SKU: KOBO-7000-BL-0162
EAN: 3830063020854

BARVA: ROZA
SKU: KOZO-7000-PI-0161
EAN: 3830063020823

BARVA: MODRA
SKU: KOZO-7000-BL-0160
EAN: 3830063020830

19,5 cm

36 cm

KOMBUČA FERMENTOR
S STOJALOM IN PIPO
7L
2920g
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SEKUNDARNA
FERMENTACIJA

Odličen način za dodajanje
okusov vašemu keﬁrju
in povečanje njegove
hranilne vrednosti.
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SEKUNDARNA
FERMENTACIJA

Sekundarna fermentacija je odličen
način, da se v fermentirani pijači razvije celoten spekter živih bakterij in
kvasovk. Ti končni koraki fermentacije
pomagajo še zmanjšati količino sladkorja, naredijo pijačo bolj mehurčkasto in predstavljajo odlično priložnost
za dodajanje okusov vaši najljubši
fermentirani pijači.
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SEKUNDARNA
FERMENTACIJA

USTJE ZA PITJE
Odprite pokrov za enostavno nalivanje ali pitje
kefirja iz steklenice.
VZEMITE JO SABO
Nepredušno zapiranje steklenice omogoča, da
lahko Kefirko vzamete sabo in nikoli ne izpustite dnevnega odmerka kefirja.
SHRANJEVANJE
Imate odmor od kefirja? Shranite kefirna zrna v
steklenico in jo pokrijte s tem pokrovom.
ZDRUŽLJIVOST
Uporabite pokrov za sekundarno fermentacijo
na na vaš Kefirko fermentor ali posodo za sir.
Lahko se uporabi z majhno (0,6 l) ali veliko (1,4
l) steklenico.
OBSTOJNA PLASTIKA
Kakovostna, varna za živila, brez BPA plastika
se uporablja za izdelavo tega pokrova.

FERMENTACIJSKA URA
Ko ste pripravljeni na pripravo nove porcije fermentirane pijače, nastavite dan začetka fermentacije (fermentacijska ura ima označene
dneve in mesece). Na ta način boste vedno vedeli, kdaj se je fermentacija začela in koliko časa že traja. Uporabite to uro za primarno
ali sekundarno fermentacijo.
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SEKUNDARNA
FERMENTACIJA
4,5 cm

12 cm

11 cm

POKROV ZA
SEKUNDARNO
FERMENTACIJO
70g

11,8 cm

11,8 cm

19,4 cm
11,8 cm

BARVA: MODRA
SKU: K2F-LID-BL-0130
EAN: 3830063020281

27,5 cm

STEKLENICA ZA
SEKUNDARNO
FERMENTACIJO
848 ml
620g

BARVA: MODRA
SKU: K2F-848-BL-0131
EAN: 3830063020298

STEKLENICA ZA
SEKUNDARNO
FERMENTACIJO
1400 ml
850g

BARVA: MODRA
SKU: K2F-1400-BL-0132
EAN: 3830063020304

11,8 cm
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POSODA
ZA SIR

Enostavna priprava sira!
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POSODA
ZA SIR

Posoda za sir je posebej zasnovana za
domačo pripravo probiotičnega sira.
Omogoča pripravo različnih vrst okusnega sira, kot so kefirjev sir, maskarpone, mocarela, grški jogurt, rikota.
Edinstvena zasnova omogoča ločevanje fermentiranega mleka od sirotke na
enostaven in hiter način. Dlje kot se
kefir preceja, bolj suh in trd postaja sir.

21

POSODA
ZA SIR

STEKLEN
KOZAREC

Med odcejanjem ujame
sirotko, ki je bogata z beljakovinami in se lahko uporabi
za pitje ali v receptih.

KOŠARICA

Izbrana gostota mrežice
omogoča enakomerno
odcejanje sira. Ojačana je
s plastičnimi deli za oblikovanje sira.

POKROV

Pokrov prepreči vdor nečistoč. Preprečuje nastajanje
vakuuma, zato se sir odceja
bolj učinkovito.

STISKALNA VZMET &
PLOŠČICA

Stisnite sir z večjo silo za
pripravo tršega sira.
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POSODA
ZA SIR
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POSODA
ZA SIR

11,8 cm

11,8 cm

19,4 cm

POSODA ZA SIR
848 ml
760g

11,8 cm

BARVA: ZELENA
SKU: KCM-848-GR-0122
EAN: 3830063020212

BARVA: ZLATA
SKU: KCM-848-GO-0121
EAN: 3830063020205

BARVA: ROZA
SKU: KCM-848-PI-0123
EAN: 3830063020229

BARVA: MODRA
SKU: KCM-848-BL-0124
EAN: 3830063020236

BARVA: ZELENA
BARVA: ZLATA
SKU: KCM-1400-GR-0127 SKU: KCM-1400-GO-0126
EAN: 3830063020250
EAN: 3830063020243

BARVA: ROZA
SKU: KCM-1400-PI-0128
EAN: 3830063020267

BARVA: MODRA
SKU: KCM-1400-BL-0129
EAN: 3830063020274

11,8 cm

27,5 cm

POSODA ZA SIR
1400 ml
1010g
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FERMENTOR
ZELENJAVE

Fermentirajte
mešano zelenjavo, kimči,
zelje, sadje ali zelenjavo
v vaši kuhinji!
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FERMENTOR
ZELENJAVE

Fermentirana zelenjava je bogata s
koristnimi mikroorganizmi, hranili in
se hitreje absorbira kot sveža. S tem
priročnim fermentorjem se boste hitro naučili, kako je lahko fermentiranje
doma enostavno.
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FERMENTOR
ZELENJAVE

STEKLENA UTEŽ

Po meri izdelana
steklena utež poskrbi,
da je zelenjava ves čas
potopljena v tekočini.

STISKALNA
VZMET

Vzmet izdelana iz
nerjavečega jekla se
uporabi za potiskanje
zelenjave navzdol z
večjo silo.

ENOSMERNI
VENTIL

Silikonski ventil omogoča izpust plinov, ki
nastajajo v notranjosti kozarca, vendar
prepreči vstop zraka v
notranjost.

MOŽNOST
NALAGANJA

Fermentorje lahko
enostavno nalagate
enega na drugega in
tako pridobite prostor
v shrambi.
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FERMENTOR
ZELENJAVE

FERMENTACIJSKA
URA
Sledite trajanju fermentacije za najboljše rezultate.

PUMPICA

Izčrpajte odvečen zrak
iz kozarca za optimalne
pogoje fermentacije.

FILTER

Filter z aktivnim ogljem
za nevtralizacijo neprijetnih vonjav.

STEKLEN
KOZAREC

Konkavna oblika kozarca omogoča udobno
rokovanje. Prostornina
majhnega kozarca je 848
ml, velikega pa 1400 ml.

FERMENTOR
ZELENJAVE
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FERMENTOR
ZELENJAVE
11,8 cm

11,8 cm

19,4 cm

FERMENTOR
ZELENJAVE
848 ml

BARVA: ZELENA
SKU: KVF-848-GR-0141
EAN: 3830063021011

BARVA: RUMENA
SKU: KVF-848-YE-0142
EAN: 3830063021028

BARVA: RDEČA
SKU: KVF-848-RE-0143
EAN: 3830063021035

BARVA: MODRA
SKU: KVF-848-BL-0140
EAN: 3830063021004

BARVA: ZELENA
SKU: KVF-1400-GR-0145
EAN: 3830063021059

BARVA: RUMENA
SKU: KVF-1400-YE-0146
EAN: 3830063021066

BARVA: RDEČA
SKU: KVF-1400-RE-0147
EAN: 3830063021073

BARVA: MODRA
SKU: KVF-1400-BL-01444
EAN: 3830063021042

870g

11,8 cm

11,8 cm

27,5 cm

FERMENTOR
ZELENJAVE
1400 ml
1110g
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KULTURE ZA
FERMENTACIJO

SI-EKO-001

Skrbno vzgojene EKOLOŠKE
kulture za fermentacijo
najboljše kakovosti.
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KULTURE ZA
FERMENTACIJO

Doma pripravljena fermentirana hrana je boljša od tiste, ki je na voljo v
trgovinah, v kakovosti in okusu!
Je bogatejša z bakterijami in kvasovkami in s tem koristnejša za zdravje. Vsak lahko pripravi domače
fermentirane napitke z uporabo
kakovostnih kultur za fermentacijo iz
naše ponudbe. Fermentiranje z živimi kulturami pomeni, da lahko sami
izberete sestavine, ki jih boste uporabili, in s tem zagotovite kakovost in
želen okus. S tem tudi prihranite dolgoročno, saj lahko s primerno skrbjo
kulture uporabljate vedno znova - te
pa bodo rasle in se množile. Vse naše
kulture imajo enostavna navodila s
koraki za aktivacijo in fermentacijo.
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KULTURE ZA
FERMENTACIJO
SI-EKO-001

BIO ZRNA
VODNEGA KEFIRJA
(SUŠENA)
• 5 g BIO zrn vodnega kefirja.
• Se aktivirajo v 30 g svežih zrn
vodnega kefirja za pripravo
600 ml vodnega kefirja.
• Rok uporabe dehidriranih zrn
vodnega kefirja je 1 leto.
• Navodila in nasveti za skrb/
aktivacijo ter recept za vodni
kefir so vključeni.
• Nudimo pomoč strankam za
naše veleprodajne partnerje.

SKU: WKG-05G-DEH-0223
EAN: 3830063020403

BIO ZRNA
MLEČNEGA KEFIRJA
(SUŠENA)

BIO KOMBUČA
STARTER

• 1 g BIO zrn mlečnega kefirja.
• Se aktivirajo na 6 g svežih
zrn mlečnega kefirja za
pripravo začetnih 600 ml
mlečnega kefirja.
• Rok uporabe dehidriranih zrn
mlečnega kefirja je 1 leto.
• Navodila in nasveti za skrb/
aktivacijo ter recept za mlečni
kefir vključeni.
• Nudimo pomoč strankam za
naše veleprodajne partnerje.

• 100 ml BIO kombuča starterja
za pripravo začetnega 1 l
kombuče.
• Rok uporabe kombuča
starterja je 1 leto.
• Priložena navodila za skrb in
recept za pripravo kombuče.
• Nudimo pomoč strankam za
naše veleprodajne partnerje.

SKU: MKG-01G-DEH-0222
EAN: 3830063020397

SKU: KST-100-LIQ-0224
EAN: 3830063020380
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SESTAVINE

SI-EKO-001

Kakovostne sestavine
so ključ do popolnih rezultatov
pri vseh vrstah fermentacije!
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SESTAVINE
SI-EKO-001

Naša izbira ekološkega sladkorja in soli vam bo v
pomoč pri aktivaciji in skrbi za kefirna zrna ter pri
vzpostavljanju optimalnih pogojev fermentacije.
In vaša kreativnost v kuhinji bo zaživela z izbranimi ekološkimi začimbami iz naše ponudbe.

BIO SLADKOR
RAPADURA, 150G

BIO ČRNI POPER,
MLETI, 25G
Oster okus črnega popra.
SKU: PEP-025-POW-0271
EAN: 3830063021240

BIO ČRNI POPER,
CELI, 50G

Bio nerafiniran trsni sladkor.

Odličen za fermentacijo.

SKU: SUG-150-RAP-0260
EAN: 3830063021172

SKU: PEP-050-WHO-0270
EAN: 3830063021233

BIO INGVER
KOSMIČI, 50G
Aromatična korenina ingverja
s polnim okusom.
SKU: GIN-050-PCS-0275
EAN: 3830063021271

BIO TRSNI
SLADKOR, 250G

MORSKA SOL,
FINO MLETA, 250G
Čista in naravna morska sol.
SKU: SAL-250-FINA-0262
EAN: 3830063021189

BIO ČILI,
V PRAHU, 25G

Naravno ekološki trsni sladkor.

Pekoč čili za začinjanje.

SKU: SUG-250-CAN-0261
EAN: 3830063021165

SKU: CHI-025-POW-0274
EAN: 3830063021264
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ČAJI

SI-EKO-001

Naredite najboljšo kombučo ali
vodni kefir z našimi izbranimi
kakovostnimi bio čaji. Vsi naši
čaji so skrbno izbrani za najboljše rezultate v fermentaciji.
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ČAJI
SI-EKO-001

BIO ČRNI ČAJ
DARJEELING - CHAMONG
(PRVA ŽETEV), 150G

BIO ČAJ MELISA, 50G
Okusen čaj za fermentacijo
kombuče.

Aromatičen Darjeeling
najboljše kakovosti.

SKU: TEA-050-BALM-0252
EAN: 3830063021196

SKU: TEA-150-BLACK-0250
EAN: 3830063021097

BIO ZELENI ČAJ - SENCHA
(PRVA ŽETEV), 150G

BIO ČAJ ZELENA META,
100G

Nežen zeleni čaj z večjimi listi.

Poživljajoč čaj z nežnimi
osvežilnimi notami.

SKU: TEA-150-GREEN-0251
EAN: 3830063021103

SKU: TEA-100-GRMINT-0253
EAN: 3830063021202

BIO ČAJ HIBISKUS, 100G

BIO ČAJ ŠIPEK, 100G

Aromatični cvetovi suhega
hibiskusa za odličen okus.

Protivnetne lastnosti in
naraven vir vitamina C.

SKU: TEA-100-HIBISC-0255
EAN: 3830063021226

SKU: TEA-100-ROSHIP-0254
EAN: 3830063021219
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KOZMETIKA

Obnovite naravni sistem vaše kože
s pomočjo izdelkov za nego kože
s keﬁrjem. Ročno izdelana mila
delujejo pomirjajoče in povrnejo
naravni sijaj in gladkost vaše kože.
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KOZMETIKA

KEFIR
KAMILIČNO MILO
Sveži mlečni kefir za zdravo in
negovano kožo.
Kokosovo olje bogato z vitamini
in nasičenimi maščobnimi
kislinami. Neguje in varuje kožo.
Oljčno olje vsebuje antioksidante, kožo dodatno navlaži in
jo naredi bolj gladko in elastično.
Vitamini (A, B, E) delujejo kot
antioksidant. Ščitijo kožo pred
prostimi radikali ter ohranjajo
zdravo ravnovesje v koži.
Eterično olje kamilice kožo
neguje, mehča in pomirja.
Primerno za nego vseh vrst kože
in nego las.

SKU: KS-100-CHA-0203
EAN: 3830063020090

KEFIR ČISTILNO MILO
Z AJDOVIMI KOSMIČI
Sveži mlečni kefir za zdravo in
negovano kožo.
Kokosovo olje bogato z vitamini
in nasičenimi maščobnimi kislinami. Neguje in hrani kožo.
Oljčno olje vsebuje antioksidante, kožo dodatno navlaži in jo
naredi bolj gladko in elastično.
Vitamini (A, B, E) delujejo kot
antioksidant. Ščitijo kožo pred
prostimi radikali ter ohranjajo
zdravo ravnovesje v koži.
Eterična olja (rožmarin, žajbelj)
delujejo antiseptično in 		
antibakterijsko.
Ajdovi kosmiči naredijo nežen
piling kože.

SKU: KS-100-BUC-0202
EAN: 3830063020106

KEFIR
SENSITIVE MILO
Sveži mlečni kefir za zdravo in
negovano kožo.
Kokosovo olje bogato z vitamini
in nasičenimi maščobnimi 		
kislinami. Neguje in hrani kožo.
Oljčno olje vsebuje antioksidante, kožo dodatno navlaži in jo
naredi bolj gladko in elastično.
Vitamini (A, B, E) delujejo kot
antioksidant. Ščitijo kožo pred
prostimi radikali ter ohranjajo
zdravo ravnovesje v koži.
Ne vsebuje eteričnih olj, barvil
in parabenov, zato ga še posebej
priporočamo za nego otroške
kože in nosečnic.

SKU: KS-100-SEN-0201
EAN: 3830063020083
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kefirko.com
Tukaj boste našli vse,
kar potrebujete, da postanete
mojster fermentacije!
Od prvega dne vas bomo vodili po različnih
vrstah fermentacije in vam pomagali, da
usvojite trike za najboljše rezultate z vsako
pripravo.
Ste naleteli na težave? Videli smo že skoraj
vse in za vas zbrali odgovore - video, fotografije in opisi podrobnih podrobnih rešitev.
Eksperimentirajte in postanite strokovnjak s
pomočjo naših okusnih receptov za mlečni
in vodni kefir, kombučo, sire, veganski kefir
ter fermentirano zelenjavo in sadje.
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