
 

Žetev sivke 
Anica 

 
Na skupščini Društva za KVČB, je Goriška sekcija napovedala da bo v letu 2013 organizirala strokovno 
predavanje »Vse o eteričnih oljih in njihova izdelava«. Ker me tema zelo zanima, sem se odločila da se jim 
pridružim. Napovedano je bilo za 8. junij, ker pa je letošnje vreme vse kar je povezano z njim – zmešalo, je bil 
dogodek prestavljen na 30.junij.  

Dobili smo se v Ajdovščini pri Hoferju ob 9,15, od koder smo se skupaj odpravili v vas Lokavec, ki je od 
Ajdovščine oddaljena par kilometrov, na poti proti Predmeji. Vreme je bilo čudovito, jutranja čistina, sonce, 
prijetnih 20 stopinj. Opremljeni smo bili z Darjinim pecivom, Mileninim domačim Jegermajstrom in klobuki, 
tako da smo pripravljeni prišli na »ranč sivke«, kjer nas je že pričakala mlada družinica Šušteršič. Očaral nas je 
pogled na polje sivke, ki je že s svojo barvo in vonjem delovala pomirjujoče. 

Urška in Sebastian (oba zdravstvena delavca v bolnici za invalidno mladino Stara gora) sta nas najprej podučila 
kako se reže sivko. Takoj smo začeli s »prvo stopnjo« proizvodnje. Že na začetku smo ob njivi opazili otroški 
voziček, in v njem mlado dete. Dvo-mesečna Urškina hčerka je ves čas spala, razen ko jo je Urška podojila. 
Družno smo ugotovili, da je to učinek sivke. Lastnika ranča sta bila navdušena nad našimi člani, in sicer 
pridnostjo in hitrostjo rezanja sivke. Od vseh sta bila najhitrejša Milena in Verin mož, verjetno jima je bila 
največja vzpodbuda obljubljen vikend paket v termah, za tistega ki bo najprej prišel na konec vrste.   

Ker je bilo sonce vse višje, in nam tudi klobuki niso kaj dosti pomagali, smo se nekatere »žanjice« prestavile na 
»drugo stopnjo« proizvodnje, in sicer izdelava darilnih paketov z sivko in doma narejenim milom. Na ranču je 
Sebastian izdelal brunarico, kjer je v pritličju kotel za destilacijo sivke, pokrit jedilni del in v prvem nadstropju 
razgledna terasa ter zaprt podstrešni del z možnostjo prenočitve – zelo »cortiš«. Na razgledni terasi nas je 
Urška založila z trakovi, darilnim papirjem in njenimi izdelki, ter nam dala prosto pot za ustvarjenje. Bile smo si 
enotne, da je tako izpolnjen dan – ZA DUŠO. Medtem je Sebastian že prvič napolnil kotel z obrano sivko, in 
pričel z »kuhanjem«. Po eni uri je že pritekla tekočina (olje in destilirana voda) z vonjem sivke. Kasneje, ko se 
olje loči od vode, ju pretoči v steklene posode. Olja je zelo malo, zato je toliko bolj dragoceno. So nas pa 
podučili, da je gorska sivka bolj cenjena, zato so na Nanosu najeli zemljo, kjer bodo jeseni posadili gorsko sivko. 
Čez dve leti, ko bo prvič rodila – gremo na Nanos. 

Ranč je obiskala tudi skupina »učencev« zeliščarske šole iz Ajdovščine; z zanimanjem smo prisluhnili 
predavatelju, ki je udeležence podučil o zdravilnih učinkih sivke. 

Ker nam naša Vlada še ni odvzela pravice za malico, so nam tudi Lokavčani omogočili odmor za prehrano. Iz 
vaške »sedmice« so nam domačinke prinesle še topel kruh in narezek s suhomesnatimi dobrotami.  

Ko smo se popoldan poslovili, z Urškinimi darilci, smo obljubili da se še vidimo, saj nas je mlada družinica 
navdušila z prisrčno preprostostjo, ljubeznivostjo in zgledno pridnostjo. 

Takoj ko sem prišla domov, k staršem v Vipavo, sem si rezervirala del njive kjer bom spomladi posadila svojo 
sivko. Čez dve leti bo obiranje sivke pri meni. 

Zahvaljujemo se organizatorki Darji, da nam je pripravila to čudovito doživetje. 


