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Začimbe za golaž
& semenske bombe
Rimske Toplice (213 m) ležijo v manjši kotlini ob reki Savinji, ob poti, ki povezuje
Celje in Zidani Most z Ljubljano. Dolino Rimskih Toplic obdajajo gozdnata pobočja
okoliških hribov, ki nudijo zaščito pred vetrom in preveliko vročino, v sebi pa hrani
bujno vegetacijo eksotičnih rastlin iz vseh kontinentov sveta. Tu domujejo svetovno
znane orjaške sekvoje ali mamutova drevesa, ki jih je pred 140 leti posadila angleška princesa in pruska prestolonaslednica Viktorija. Iz razpok v triadnih dolomitnih
skalah, izvirajo vrelci s termalno vodo. Obnovljene Rimske Terme so turistični biser
Rimskih Toplic.
Prireditev RIMSKE so FEjSTse odvija v tednu krajevnega praznika Rimskih Toplic,
to je obletnice smrti našega pesnika Antona Aškerca. To je dvodnevna prireditev, ki se
začne s slavnostno sejo in kulturnim programom. Sledi druženje in pogostitev v velikem
prireditvenem prostoru.
Drugi dan prireditve (v soboto) je kuhanje NAJ-GOLAŽA. Med kuhanjem se predstavijo pridelovalci domačih dobrot in drugih izdelkov. Obiskovalci lahko med prireditvijo
okušajo lanski zmagovalni golaž in na koncu tudi vse golaže letošnje kuhe. Na prireditev je
vstop prost.
Letos (1. 6. 2019) imamo na tej prireditvi stojnico tudi mi. Predstavili bomo svoje tri turistične spominke: ZAČIMBE ZA GOLAŽ & SEMENSKE BOMBE, majice z logom. Naši
spominki so praktični in uporabni, izdelan iz 100% naravnih materialov. Želimo si, da bi bile
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tudi vse surovine pridelane in dobavljene po sistemu Fair
Trade oz. pravična trgovina.
Unikatna je mešanica suhih začimb za golaž. Je v 20
ml steklenih epruvetkah s plutovinastim pokrovom in
zadošča za pripravo golaža iz 1 kg govedine. Glede na
to, da so v preteklosti Rimske Toplice obiskale številne
zgodovinske osebnosti, sedaj pa tudi pomembni državniki z različnih delov sveta je naša mešanica bogata oz.
»svetovna«; to pomeni, da vsebouje začimbe iz različnih
delov sveta. Izbrali smo 7 začimb: mleto dimljeno rdečo
papriko, kajenski poper, kurkumo, piment, cele klinčke,
muškatni oreh in sol. Cimet, klinčki in muškatni orešček
v mešanico vnesejo sladek priokus, skupaj z ostalimi
začimbami pa mešanica jed obogati z močnim in
toplim okusom.
Semenske bombe so star način pogozdovanja, setve
poljščin ali avtohtonih rastlin v gosti vegetaciji, na
sušnih področjih ali na težko dostopnih zemljiščih.
Danes so postale orodje gverilskih vrtnarjev po vsem
svetu. Z njimi obnavljamo zapuščena urbana območja,
ustvarjamo cvetoč travnik ali jih uporabimo v vrtnarstvu.
Seme z zemljo skrijemo v kroglico iz naravne gline.Naše
bombe so opremljene z logom naše šole. Vsebujejo seme
sončnic, saj je sonce simbol naše šole.
Bombažne majice so opremljene z logom naloge. Ima
obliko rimskega kovanca, saj so Rimski vojaki kraj prvi
poselili. V stari rimski pisavi – font SPQR, smo zapisali
slogan RIMSKE SO FEJST. V sredino smo postavili
orjaško sekvojo, ki je prepoznavna naravna dediščina v
Rimskih Toplicah. Naša, Rimska je tudi v naslovnici turistične naloge. Izbrali smo srebrn logo na črnem ozadju.
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