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1 POVZETEK 
Odločili smo se za raziskovanje ene zelo cenjenih vrtnin našega območja - Solkanskega 

radiča. Ker se zavedamo, da širši množici ni ravno poznan, bi radi z raziskovalno nalogo 

vrtnino približali ljudem. Do izjemnih spoznanj smo prišli s pomočjo literature, opazovanja na 

terenu ter pogovora (intervjuja) z ljudmi, ki se ukvarjajo tako s pridelavo, kot z uporabo 

omenjenega radiča.  

Solkanski radič namreč uspeva le na točno določenem tipu zemlje, ki je odtočna in na 

vetrovnem območju. Semena se ne da kupiti na policah semenarne, ampak ga kmetje 

pridelujejo kar sami. Tako rekoč se prenaša iz roda v rod kot družinska tradicija. Zaradi svoje 

izjemne oblike so ga poimenovali Goriška vrtnica. 

Mnogi mislijo, da je njegova cena previsoka, ampak za delo, ki ga kmetje vložijo za njegovo 

pridelavo, še zdaleč prenizka. Radič ima odličen okus, goriške restavracije ga imajo za svojo 

specialiteto. 

 

  



 
4 

2 ZAHVALA 
Za uspešno izvedeno raziskovalno nalogo se zahvaljujemo mentoricama Debori Gorjan in 

učiteljici Zlati Rijavec, ki sta nam z nasveti, predlogi in veliko dobre volje pomagali na 

vsakem koraku naše raziskovalne naloge. 

Zahvaljujemo se tudi Petru Rijavcu, Antonu Vižinu in Ošteriji Žogica, ki so nam pomagali 

pridobiti veliko zanimivih informacij, ter vsem, ki so kakorkoli pripomogli k nastanku 

raziskovalne naloge. 
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3 UVOD 
Zamisel za raziskovanje, opisovanje in opazovanje Solkanskega radiča se nam je porodila, ko 

nam je  učiteljica prinesla pokazat šopek živo pisanega »cvetja«. Takoj smo pomislile na 

vrtnice. Pobliže smo si ga ogledale in povohale. Lep je, a brez vonja. Le kaj je to? Učiteljica 

nam je povedala, da je to Solkanski radič, imenovan tudi Sukenski regut ali Goriški radič. V 

tistem trenutku smo se zamislile in videle, da gre res za nekaj posebnega, zato smo se odločile 

za nadaljnje iskanje te prej nepoznane, edinstvene vrste radiča. Na začetku smo učiteljici 

postavljale osnovna vprašanja in več kot smo od nje slišale, bolj smo si želele zvedeti še kaj 

novega. Ta misel nas je gnala skozi celotno nalogo. Želele smo spoznati: kako se radič 

pridela, kje uspeva, kakšna je njegova prepoznavnost po Sloveniji in še mnogo drugih stvari. 

Še najbolj pa nas je zanimalo, zakaj je njegova cena tako visoka. Sklenile smo, da se 

odpravimo do lokalnega pridelovalca ter do bližnjih restavracij. V naslednjih nekaj tednih 

smo dobile dovolj raziskovalnega materiala, da smo lahko dobile želene odgovore. 

 

Naše vodilo so nam bila raziskovalna vprašanja in hipoteze, ki smo jih postavili že pred 

začetkom raziskovanja. 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 

1. Zakaj Solkanskemu radiču pravimo tudi Goriška roža? 

2. Zakaj je Solkanski radič tako cenjen radič? 

3. Kakšna je ponudba na lokalnem trgu?  

4. Na kakšne načine ga uporabljajo v kulinariki? 

 

Hipoteze: 

 

1. Solkanskemu radiču pravimo Goriška roža zaradi značilnega zunanjega izgleda. 

2. Solkanski radič je zelo cenjen radič, ker zahteva poseben postopek pridelave. 

3. Menimo, da se Solkanskega radiča ne pridela v zelo velikih količinah. 

4. Menimo, da se Solkanski radič uporablja v kulinariki za solate in rižote. 
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4 TEORETIČNI DEL 

4.1 Splošne značilnosti radiča 

Radič je rastlina, ki spada v red nebinovk (Asteraceae); to je pravzaprav cikorija (Cichorium 

intybus L.). Gre za trajnico, čeprav je lahko tudi enoletna ali dvoletna rastlina. V naravi 

ponavadi raste samoniklo. V Sloveniji si je (divja) cikorija pridobila različna domača 

poimenovanja, kot so: potrošnik, cikurka, jedrik, ledrig, legvat, mleč, ozlika, petrovčnik, 

podvornica, popotnik, regrat, revar, robidje, skorja, solncokret, višnjev regrat, … Vse cikorije, 

divje ali gojene prepoznamo po modrem cvetu, ki se podnevi odpre, ponoči pa zapre. 

(Gomišček, 2013) 

 

Slika 1: Cikorija (Cichorium intybus L.)  

 

Slika 2: Cvet cikorije  

Zaradi svojega prijetnega, intenzivnega okusa in dekorativne rdeče-bele barve listov je 

vsestransko priljubljena solatnica. Sadika naredi odprto listno rozeto in glavo z zunanjimi 

listi, ki je velika približno kot pest, trdna in tehta od 200 do 600 g. Med rastjo temperatura ne 

sme pasti pod 10°C, sicer se glava ne razvije popolnoma. Zaradi tega radič gojijo predvsem v 

deželah z blagimi zimami. Pri sestavinah v radiču je potrebno omeniti predvsem minerale 

fosfor, železo, kalij, kalcij, provitamin A, vitamin C, predvsem pa hranilno-fiziološko 

pomembno grenčično snov intibin. Ta grenčična snov se nahaja v belih rebrih listov in daje 

radiču njegov močan trpko-grenek okus. Grenčična snov intibin je zelo cenjena kot grenčica. 
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Radič spodbuja prebavo in delovanje jeter ter je odlično spomladansko krepčilo. (Cornus 

sadike, 2014) 

Solkanski radič  je najboljša zimska solata, neprekosljiv je surov, vendar pripraven tudi za 

širšo uporabo v kulinariki. Kuharski mojstri ga znajo domišljeno ponuditi kot hladno ali toplo 

predjed, ga vključiti v polnjene testenine, uporabiti za okusno dopolnitev glavnih jedi, sladic, 

zmrzlin in napitkov. (Gostinsko turistični zbor Slovenije, 2012) 

4.2 Zgodovina 
Radič je bil odkrit že v davnini, kjer so ga ljudje uporabljali za prehrano. Uporabljali so 

predvsem korenike, ki so jih popražili in pripravili kavni nadomestek, cikorijo…  In liste za 

krmo živali (predvsem prašičev).  

Odkrili so ga leta 1830 v Schaerbeeka v Belgiji. Pozabljeni listi cikorije v toplem temnem 

prostoru so odmrli in iz korenike je pognala glavica, ki je bila drugačna od njivske cikorije.  

Siljenje je postopek pri katerem zelenjava bledi, torej je vzgoja rastline v okolju kjer 

fotosinteza ni mogoča. Bil je znan že v antiki, toda ni bil množično uporabljen. Prvič so ga 

obrazložili in tehnološko dodelali na kmetijski šoli v Gentu. Številni so prepričani, da je 

François Van den Borre (1834 – 1910) namensko začel bledeti cikorijo, ki jo je srečal na 

okoliških poljih pri svojem delu (arhitektura). V temi hlevov so se namesto belih razvile rdeče 

hrustljave glavice, ki so kmalu postale cenjena vrtnina. V kmetijskem zborniku 

L'Agricolo (Treviso, 1862) prvič zasledimo zapise o radiču. V njem je med decembrska 

opravila napisana priprava korenik za siljenje.  

Leta 1866 so se ljudje po vojni oskrbovali z njim saj je premožnejši sloj to rastlino preselil na 

Goriško. S seboj so prinesli tudi semena in znanje o siljenju radiča.  

V knjigi Das Land Görz und Gradisca (Dunaj 1873), - Die Stadt Görz Zunächst Als 

Climatischer Curort (Dunaj 1874) je Baron Czernig von Czernhausen prvi pisal o rdečkasti 

cikoriji, ki jo kmetje veliko uporabljajo in dozori v cenjeno vrtnino. Kmetovalec-publicist 

Rihard Dolenc je leta 1876 v listu Kmetovalec v članku »Radič, celo leto fina salata« napisal: 

»...ako se pride v zimskem času, to je, od sv. Martina pa noter do velike noči na goriški 

zelenjadni trg; vidi se lahko verbas pri verbasu najlepše rumene in rudeče pisane radičeve 

salate,«. Dolenc poleg tega ne pozabi omeniti da Primorci trgujejo z bledim radičem do 

Ljubljane, Gradca, Dunaja… Po njegovi zaslugi vemo, da so že takrat prodajali tudi rumeni 

radič, ki mu danes pravimo kanarček, žal pa ga ni natančneje opisal tako da ne vemo, če je 

imel že od začetka obliko vrtnice. Italijani mislijo, da je praoče vseh rdečih radičev 

trevižanski radič, ki je bil takrat precej drugačne oblike.« 

Siljeni ali bledeni radič je vedno veljal za poslastico in temu primerno dosegal visoko ceno. 

Veljalo je, da radič najbolje uspeva na prodnati zemlji nad Sočo. Tam ima radič tudi posebno 

ime – Sukenski regut. Zaradi urbanizacije in industrializacije se je območje radiča skrčilo. 

Med prvo svetovno vojno so morali domačini v begunstvo; po vrnitvi je bilo potrebno začeti 

znova. Ozemlje je zasedla Italija, glavno tržišče je postal Trst. (Goriški radič, 2013a) 
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5 RAZISKOVALNI DEL 

5.1 Metode 

Raziskovalni del smo opravile na terenu, in sicer odpravile smo se do lokalnega pridelovalca 

v Solkanu, na tržnico v Stari Gorici in v restavracije v okolici Solkana.  

Za metodo dela smo si izbrale intervju, ki je tudi priložen. Vprašanja smo same sestavile na 

podlagi tega, kar smo želele izvedeti. Na terenu smo si zapisovale informacije ter fotografirale 

vse v povezavi z radičem. Zanimala nas je tudi ta »čudežna« prst, na kateri uspeva Solkanski 

radič, zato smo opravile analizo zemlje, ki je prav tako priložena v prilogah. 

 

5.2 Rezultati 

5.2.1 Pridelava Solkanskega radiča 

»Goriški radič je ena tistih rož, ki je ni enake, temveč je edinstvena – raste samo na 

goriškem«, je rekel gospod Vižin, ko smo se pogovarjali o Solkanskem radiču.  

Tudi drugi pridelovalci na poljih sotočja med Sočo in Vipavo, od Solkana, prek Šempetra, 

Vrtojbe in do Mirna, že vsaj poldrugo stoletje pravijo, da ni zgolj vrtnina, ampak je postal 

prava umetnina. (Gostinsko turistični zbor Slovenije, 2012) 

Pravzaprav je to avtohtona  vrsta radiča, ki najbolje uspeva na solkanski zemlji.  

Za dobro uspevanje je potrebna peščena zemlja in veter. Slednji mu ustreza zato, ker je zelo 

občutljiv na plesen in lahko hitro zgnije, če je vlažen. Drugje po svetu so tudi poskusili 

pridelovati ta radič, vendar jim ne uspeva točno tako kot pri nas. Očitno igra veliko vlogo že 

sama lokacija. Z analizo solkanske zemlje smo ugotovili, da je zemlja nevtralna, ekstremno 

preskrbljena s kalijem in fosforjem ter da so tla humozna. 

 

 
Slika 3: Rozeta Solkanskega radiča  

 

Da bi si pridobile še več izkušenj, ne samo iz literature, smo obiskale gospoda Antona Vižina 

– 2. najstarejšega Solkanca, ki nam je še s svojimi besedami opisal njegovo zgodbo vzgoje 

tega radiča, ki ga prideluje že od leta 1986, ko se je upokojil. Čeprav ni rasel v strogo kmečki 

družini, je kot otrok rad gledal kako so to delo opravljali njegovi strici, zato ni imel nobenih 

problemov, ko se je s tem začel ukvarjati tudi sam. Na začetku so radič uporabljali za domače 

potrebe, ko pa so videli, da je pridelka dovolj za domače užitke, so ga začeli prodajati tudi za 
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ostale. Pri tem mu je od vedno pomagala njegova žena, brez katere pravi, da ne bi zmogel, saj 

je postopek pridelave radiča dolg in naporen. Gospod Vižin pravi, da ni splošne skrivnosti, za 

vzgojiti najboljši radič; vsak sam ga mora spoznati in »živeti z njim«. Prideluje ga s srcem, z 

veseljem, ter ko vidi, da uspeva, je to veselje še toliko večje.  

 

Kratka predstavitev sezonskega poteka pridelave: 

- Februar-Marec: posaditi sadike za seme, za naprej  

- Maj: sejati lanskoletnega semena radiča v njivo 

- Avgust: prekositi, pograbiti 

- Jesen: poškropiti proti plesni (včasih ga ni bilo potrebno, ker je bil sejan med pšenico 

in ni bilo odvečnega listja, ki bi gnilo), ter izkopati. 

- Pozimi: čistiti in prodati. 

 

Opis sezonskega poteka pridelave po letnih časih 

POMLAD 

 Njivo je potrebno pripraviti na saditev (preorati, pobranati). 

 Ročna saditev korenik za vzgojo semena (okrog 15. maja), zato da zraste bolj droben-

krhek radič, ki je posledično slajši kot tisti, ki je sajen strojno. 

 Nekje ga gojijo tudi na vodi. Temu ustrezna je tudi polovična cena. 

 Za vzgojo semena se odberejo tiste korenine, ki naj bi bile popolne za vzgojo novega 

radiča s temno rdečimi, čvrstimi, nizkimi listi in dolgo korenino. 

 Priporočljivo je, da zraven ne bi bilo drugih cikorij, ki bi lahko pokvarile selekcijo. 

 Boljše je, da se ga nikoli ne seje v mlaju, ker gre takoj v seme. 

 Radič je potrebno na njivi kolobariti, se pravi ne smemo ga zaporedno sejati na istem 

mestu. Najbolje je, da ga sejemo na mesto, kjer so bile druge kulturne rastline, ki niso 

sorodne radiču (npr. krompir, fižol). 

 Oprašujejo ga čebele - da pa ne pride do križanja je dobro, da daleč naokoli ni ostalih 

vrst radiča. 

 Možni »nepridipravi« na polju so divji zajec, srna ali jelen (redko). Kmete oškodujejo 

s pridelkom, saj pojedo ravno sredico radiča.  

 

 
Slika 4: Na njivi  
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POLETJE 

 Po 3 mesecih od sejanja, se pravi meseca avgusta; je potrebno populiti plevel in ga 

prekositi » do srca«.  
 Poleg tega, da se ga prekosi do ravnine tal, je potrebno odstraniti plevel in gostejši 

radič. (pomembno je, da se plevel in staro listje pograbi na stran, da ne gnije). 
 

JESEN 

 Septembra ga je treba poškropiti proti plesni, saj je v jesenskem vremenu velika 

vlažnost in se lahko razvije plesen. 

 Novembra se začne pobirati radič -včasih se je vse ročno; danes z vilami ali že strojno. 

 Radič se zveže v snope. 

 Na njivi se naredi razor, v katerega se položi narejene snope, ter se ga zasuje z zemljo 

za približno 8 dni (bolje, da ne več kot 8 dni, ker lahko začne gniti). 

 V naslednji fazi se iz njive te snope radiča prestavi v zorilnico,  ki je kot nekakšna 

topla greda; pomembno je, da je radič na toplem in v temi, da lahko razvije značilno 

kardinalsko rdečo barvo. Če ni v temi, postane zelen. 

 

 
Slika 5: Zorilnica pri gospodu Antonu Vižinu  

 V zorilnici se ga pusti približno od 10 do 15 dni, nato se ga začne čistiti (z nožem je 

potrebno odstraniti odmrle zunanje liste, ki so rjave barve). 

 Potem ga je potrebno še oprati in pregledati (vsakega posebej), preden se ga zloži v 

zabojčke in da naprodaj. 

 

PRIPRAVA SEMEN 

 Novembra sledi selekcija; najprej se gre na njivo pobrat najlepše rozete radiča (rdeče 

barve, nizek, bogat, gladki okrogli listi), ki bodo za seme za naslednjo sezono. 

 V vrtu se skoplje zemljanka, vanjo se položi izbran radič in se ga pokrije s pločevino 

ter posipa z zemljo. V takem stanju čaka na pomlad. 

 Ta izbran radič se ga v snopih obesi, da se posuši. 

 Potem pa sega omlati, tako da se izloči seme. 

 

ZIMA 

 Nadaljuje se spravilo iz razorjev ali zemljank v hleve ali zorilnice. 
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 Sledi siljenje ter priprava za trg ter odbiranje korenik za nadaljnjo vzgojo. 
 Sledi težko pričakovana PRODAJA radiča, ki je pogosto na mizi za božič in novo leto.  

 Večinoma ima stalne odjemalce, saj je lažje prodati večje količine. 

 Cena je okrog 15 evrov za kilogram radiča. 

 Po novem letu pa cena pade na približno 10-11 evrov za kilogram, včasih tudi 

na polovično ceno. 

 

 
Slika 6: Solkanski radič pri gospodu Antonu Vižinu v zorilnici 

 
Slika: 7: Čiščenje radiča pred prodajo  

 
Slika 8: Zabojček radiča pripravljen za prodajo 

Skozi raziskovalno nalogo se tudi sprašujemo, zakaj je cena solkanskega radiča tako visoka. 

Če izvemo, da za čiščenje na primer 2 kg radiča, porabimo približno 1 uro dela (če delamo 

kolikor toliko hitro), ter da iz enega snopa, v katerem je približno 15 rozet, dobimo le 

polovico kilograma čistega radiča, lahko jasno vidimo, da ni tako enostavno dobiti veliko 

količino le-tega. Poleg tega, kot smo izvedeli, skrb za vzgojo radiča od semena do sadike traja 

celo leto – torej glede na vložen trud, je prav, da je cena taka kot je, mogoče celo prenizka. 
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5.2.2 Obisk na goriški tržnici 

Na Goriški tržnici smo lahko videle, kako prodajajo Solkanski radič. Na sliki je sicer malo 

slabše videti, a na listu je napisano, da se prodaja po 18,90 evrov. Torej je res zelo cenjen. 

 

Slika 9: Goriška tržnica s Solkanskim radičem 

 

Slika 10: Tržnica s Solkanskim radičem 

 

5.2.3 Solkanski radič na področju kulinarike 

5.2.3.1 Intervju s Sašo Golobom, lastnikom Ošterije Žogica v Solkanu 

 

1. Kako dolgo že uporabljate Solkanski radič kot sestavino pri jedeh? 

»Solkanski radič uporabljamo kot sestavino pri jedeh že najmanj 4 leta.« 

2. Približno koliko kg letno ga naročite? 

»Letno ga naročimo približno 150 kg.« 

3. Ali je po Vašem mnenju v kulinariki veliko povpraševanje po Solkanskem 

radiču? 
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»Menimo, da je vsako leto večje povpraševanje po njem.« 

4. Ali morda veste, če je Solkanski radič poznan v kulinariki tudi drugod po 

Sloveniji? 

»Solkanski radič je prepoznaven tudi drugod po Sloveniji in se trudijo, da bi bil še bolj.« 

5. V katerem mesecu oz. letnem času je najbolj aktualen na Vašem meniju? 

»Na našem meniju ga nudimo v obdobju od božiča do približno konec februarja.« 

6. Ali ga večkrat uporabite kot prilogo ali kot glavno jed? 

»Uporabljamo ga kot glavno jed in prilogo, a večinoma kot dodatek drugim sestavinam.« 

7. S katerimi jedmi se najbolje ujema na krožniku? 

»Solkanski radič se najbolje ujema z ocvrtki, fižolom, čokolado, …« 

8. Se Vam zdi, da imajo ljudje radi jedi s Solkanskim radičem? 

»Bolj kot je radič prepoznaven, več se ga naročuje in ljudje ga imajo čedalje bolj radi.« 

9. Po Vašem mnenju, kakšna je ljudem najljubša jed na osnovi radiča? 

»Po našem mnenju imajo ljudje še vedno najraje solato na osnovi radiča. Se je pa izkazalo, da 

so bili uspešno sprejeti tudi njoki polnjeni z radičem.« 

10. Imate kakšne posebne recepte, ki jih uporabljate samo v Vaši restavraciji? 

»V štirih letih, odkar nudimo Solkanski radič na meniju, smo pripravili vsaj 30 različnih jedi 

iz radiča in vse uporabljamo v svoji restavraciji; lahko pa da so določene recepte posnemali 

tudi drugi.« 

11. Koliko časa (minimalno/maksimalno) traja priprava ene specialitete z radičem?  

»Priprava radiča je različno dolga. Najhitrejša je priprava solate. Za druge pa je potrebno tudi 

več ur (npr. sušenje listov, kisanje, delanje njokov,...).« 

12. Najbolj znamenita sladica iz radiča je...? 

»…Regutov fondi s čokolado, ki je tudi naša zamisel. Znamenita je ravno zaradi spajanja 

okusa dveh različnih sestavin. Prav tako je tudi Fižolov sladoled z regutovo marmelado in 

ocvirki. Vsako leto pa gostom ponudimo novo sladico.« 

13. Zakaj se Vam zdi pomembno, da ga nudite na meniju? 

»Zdi se nam pomembno zato, ker se prideluje v našem kraju – gre za pomembno krajevno 

posebnost, ki postaja kar znamenitost in je prav, da gostom, ki pridejo k nam iz okolice ali 

drugod, ponudimo nekaj lokalnega.«  
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5.2.3.2 Ponudba Solkanskega radiča v bližnjih restavracijah 

Radič se uporablja tudi v kulinariki. Največkrat ga uporabljajo kot solato, a tudi kot 

specialitete: glavne jedi, priloge ali sladice. Strežejo ga v bolj cenjenih restavracijah po 

Sloveniji, pa tudi v Italiji. Lokalni pridelovalci ga radi prodajajo, saj se zavedajo, da je zelo 

cenjen in redek. Njegovo povpraševanje je vsako leto večje, saj bolj kot je prepoznaven, raje 

ga ljudje imajo. Glavna sezona Solkanskega radiča je v času od božiča do konca februarja. 

Priprava jedi iz radiča je odvisna od zahtevnosti radiča-najhitreje in najlažje je pripraviti 

solato, za druge jedi pa je potrebnih tudi po nekaj ur. 

Poleg navadne solate, pa kuharji radi eksperimentirajo in ustvarjajo nove jedi, kot so: 

 GORIŠKI RADIČ V SOLATI Z RAZNIMI DODATKI 

(goriški radič, kuhan krompir, fižol, kuhano jajce, česen, kis, olje, sol, poper,…) 

   

 DIVJI LOSOS V ŠKARTOCU Z GORIŠKIM RADIČEM 

(lososov file, goriški radič, krompir, dimljena sol, oljčno olje, maslo, koprc, porove nitke) 

 

 POSTRV V MRENI Z RADIČEM IN PIREJEM IZ RADIČEVE KORENIKE 

(file postrvi, svinjska mrena, goriški radič, krompir, maslo, mleko, sol, korenika goriškega 

radiča) 
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 GORIŠKI RADIČ Z OREHI, BELUŠI IN RAČJIM JAJCEM 

(goriški radič, pest orehov, sol, poper, olje, račja jajca, rujeva balzamična jabolčna omaka) 

 

 JUHA Z GORIŠKIM RADIČEM 

(goriški radič, krompir, šalotka, jušna osnova, žlica kisle smetane, maslo, rdeče vino, sol, 

poper) 

 

 ROŽA V TEMPURI Z RIŽEVIMI ŠPAGETI 

(goriški radič, tempura, ladinke, korenje, por, riževi špageti, sezamova semena, oljčno olje, 

sojina omaka, ribja osnova)  

 

 KALAMARI PO SUKENSKO 

(kalamari, polenta, čebula, goriški radič, balzamični kis, ribja osnova, oljčno olje, maslo, 

dimljena skuta) 

 

 GORIŠKI RADIČ S TEMNO ČOKOLADO 

(temna čokolada, sladka smetana, goriški radič – manjše glavice) 
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 SLADOLED Z GORIŠKIM RADIČEM 

(goriški radič, jajca, rumenjak, sladkor, glukoza, mleko, smetana, mascarpone, strok vanilije, 

sezam, tonka (Dipteryx odorata)) 

 

 ŽEPKI Z GORIŠKIM RADIČEM NA ČEBULNI OMAKI 

 

(recepti: Ošterija Žogica in Restavracija Pikol, slike: Aleš Srnovršnik in Marjetka Plesničar; 

Goriški radič: od vrtnine do umetnine, 2013b) 

Obiskale smo tudi druge restavracije v bližnji okolici, a strežejo solkanski radič le ob 

posebnih priložnostih. 
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6 ZAKLJUČEK 

Na koncu naše raziskovalne naloge o Solkanskem radiču lahko zaključimo, da smo s 

pridobljenimi informacijami odgovorili na vsa raziskovalna vprašanja ter lahko potrdimo vse 

naše hipoteze.  

Torej če na kratko povzamemo, Solkanskemu radiču pravimo Goriška roža, ker je zaradi 

značilnega zunanjega izgleda videti kot vrtnica. Ta radič je zelo cenjen in drag, ker zahteva 

poseben in zelo dolg postopek pridelave in posledično, se ga ne pridela v zelo velikih 

količinah. Seveda poleg vsega tega Solkanski radič uporabljajo tudi v kulinariki,  predvsem za 

solate in rižote, kot smo predvidevali na začetku, v zadnjem času pa tudi za posebne 

specialitete ter odlične sladice.  
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Priloga 1:     INTERVJU 

 

PREDELAVA 

1. Od kod izvira Solkanski radič? 

2. Kako je bilo z radičem  pred leti in kako je danes? 

3. Ali so ga v zgodovini prav toliko uporabljali kot sedaj?  

4. Kakšen je postopek pridelave? 

5. Kako se ravna z radičem spomladi, poleti, jeseni in pozimi? 

6. Kako poteka čiščenje radiča? 

7. Kako poteka prodaja in oz. kakšno je povpraševanje? 

8. Za kaj vse se radič lahko uporablja?  

9. Kaj se Vam zdi še pomembno omeniti glede goriškega radiča? 

 

TRŽNICA 

1. Koliko stane 1kg Solkanskega radiča? 

2. Ali je bilo jeseni oz. pozimi več povpraševanja? 

3. Ali je bilo veliko ponudb in kupcev? 

4. Ga ljudje razen na primorskem sploh poznajo? 

5. Od katerih pridelovalcev ga pridobivate? 

 

KULINARIKA 

1. Kako dolgo že uporabljate Solkanski radič kot sestavino pri jedeh? 

2. Približno koliko kg letno ga naročite? 

3. Ali je po Vašem mnenju v kulinariki veliko povpraševanje po goriškem radiču? 

4. Ali morda veste, če je Solkanski radič poznan v kulinariki tudi drugod po Sloveniji? 

5. V katerem mesecu oz. letnem času je najbolj aktualen na Vašem meniju? 

6. Ali ga večkrat uporabite kot prilogo ali kot glavno jed? 

7. S katerimi jedmi se najbolje ujema na krožniku? 

8. Se Vam zdi, da imajo ljudje radi jedi s Solkanskim radičem? 

9. Po Vašem mnenju, kakšna je ljudem najljubša jed na osnovi radiča? 

10. Imate kakšne posebne recepte, ki jih uporabljate samo v Vaši restavraciji? 

11. Koliko časa (minimalno/maksimalno) traja priprava ene specialitete z radičem?  

12. Najbolj znamenita sladica iz radiča je...? 

13. Zakaj se Vam zdi pomembno, da ga nudite na meniju? 
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Priloga 2: Rezultat analize zemlje iz solkanskih njiv 

 

 
 


