
OBISKALI SMO ČOKOLADNICO V AVSTRIJI 
 
Čokolada? Le kdo se ji lahko upre? Je šibka točka mnogih izmed nas, ki 
bi se lahko odpovedali prav vsem sladkarijam tega sveta, njej nikoli! 
Čokolada veča miselne zmožnosti in ima številne zdravilne učinke. 
Dokazano je, da uživanje čokolade poveča izločanje hormona sreče in 
veselja ter je bogat vir energije. 
 
Zaradi navedenih razlogov smo se člani Kluba v soboto, 11. junija 2016 
podali na enodnevni izlet v Avstrijo, v čokoladnico Zotter. 
 
Kot običajno smo se tudi tokrat zbrali v Marčičevi in pred gasilci ter se z 
avtobusom odpeljali proti cilju. Na avtobusu smo se »sladkali« s slaniki 
ter aperitivom. Preko Gornje Radgone smo hitro prispeli v kraj 
Riegersburg, kjer smo vstopili v čokoladno gledališče. Najprej smo si v 
kinu ogledali film o postopku pridelave čokolade od kakavovega zrna do 
prave tablice čokolade ter o zgodovini družinskega podjetja Zotter.  
 

  
 

Pred sprehodom po tovarni čokolade je vsak prejel avdio vodnika v  
slovenskem jeziku. Zatem smo se podali v sladki čokoladni svet. Najprej 
smo bili priča pražarni z najbolj kakovostnimi kakavovimi zrni iz različnih  
delov sveta. Pričeli smo z okušanjem čokoladnih dobrot. Izbirali smo 
lahko med številnimi vrstami čokolad in različnimi okusi. Videli smo 
čokoladne fontane, vonjali začimbe in različne dodatke. Na lastne oči 
smo se prepričali o najrazličnejših čokoladnih kombinacijah, ki so jih 
ustvarili čokoladni mojstri. Stopnice so nas vodile še do čokoladnih 
nebes z lizikami in toplimi čokoladnimi napitki različnih okusov. Med 
sprehodom po čokoladnici je zagotovo vsak odkril kakšen izjemen okus 
tudi zase. Na koncu ogleda smo se ustavili še v tovarniškem butiku ter si 
čokoladice nakupili tudi za domov. 



  
 

Po končanem ogledu čokoladnice smo se sprehodili še po živalskem in 
botaničnem vrtu. Ker nas je ves čas spremljalo izjemno lepo sončno 
vreme je bil sprehod še toliko lepši, čeprav smo ves čas iskali senco.  

   
 

Nekateri so se okrepčali s kavico, drugi s pristnim špricerjem in že je 
napočil čas za odhod. Preko nekdanjega mejnega prehoda Jurij smo se 
vrnili nazaj v Slovenijo. Po kratkem postanku za okrepčilo in skupno 
fotografijo smo se odpeljali do Gostišča Vračko, kjer smo imeli kosilo. 
Glede na to, da smo sladico že pojedli v čokoladnici Zotter smo bili v 
gostišču postreženi le z juho, glavno jedjo ter solato.  
 
Zaradi popolne zapore ceste v Kungoti smo se po obvozu preko Stare 
Gore, Kresnice in Šentilja odpeljali nazaj v Maribor. Domov smo se vrnili 
ob točno napovedanem času v vabilu. Bilo je kratko, ampak sladko! 
Dejstvo je, da je čokolada na nas dobro vplivala, saj smo bili dobre volje 
in veseli. Ali bo zaužita čokolada imela tudi kakšne zdravilne učinke, pa 
bomo udeleženci izleta povedali na prihodnjem srečanju.  
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