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Pet zlatih medalj je ocenjevalna
komisija sekcije za pekarstvo
Gospodarske zbornice Sloveni-

je maja podelila peku Stanku Serdin{-
ku iz Apa~ za {est vzorcev kruha in pe-
civa, ki jih mesi z vodo, o‘ivljeno skozi
hydronic. Med nagrajenimi kruhi je tu-
di graham z lanenim semenom, verjet-
no trenutno najbolj zdrav kruh na Slo-
venskem, o katerem smo pisali v prej{-
nji {tevilki Misterijev. Pek je bil za svo-
je izdelke nagrajen ‘e tudi lani in pred-
lani.

Njegovi izdelki slovijo po kakovosti
tudi zato, ker ne uporablja prav nobene-
ga iz cele vrste pekovskih dodatkov:

»Zame je kakovost zakon, kakovost
pa ni v kemiji,« pravi.

Njegove kruhe in peciva lahko jedo
tudi ljudje s prebavnimi te‘avami, zaradi
vode in nekemi~nosti izdelkov sodijo
njegovi izdelki ‘e med dieteti~ne izdel-
ke, ki jih ljudje vse bolj cenijo in mu ne
tako redko kruh naro~ijo kar po po{ti:

»Kakovost je odvisna od surovin.
Uporabljam le o‘ivljeno vodo, izbrano
dobro moko in le en do poldrugi odsto-
tek kvasa. In seveda pe~em v parni {a-
motni pe~i. O‘ivljena voda pripomore,
da je kruh bolj penast, bolj rahel, bolj
obstojen … Veliko je ljudi, ki sedaj pridejo
k nam in povedo ne le da je kruh bolj{ega
okusa, marve~ da jim dela tudi manj te-
‘av in da tega kruha, ki ga pe~em sedaj,
lahko jedo kolikor ga ho~ejo; prej so ga
zaradi te‘av z zdravjem jedli bolj pre-
vidno, manj. To nam pripovedujejo pred-
vsem ‘elod~ni bolniki.

Hydronic menja tudi okus vode. ̂ e-
prav naj voda ne bi imela okusa in vo-
nja, ima ta povsem drug okus kot ona,
ki prite~e iz pipe mimo Hydronica. Je
~isto druga~na, bolj mehka, bolj prijet-

na je za pitje in nekateri si pridejo k meni
nato~it steklenico, da jo pijejo …«

Kupci so najprej opazili, da je kruh
bolj obstojen, da se sploh ne posu{i:

»Prej je kruh zdr‘al kake tri dni, sedaj
je zelo dober {e tudi peti dan, je tudi bolj
elasti~en in se sploh ne drobi,« pravi za-
dovoljni pek.

Posebnost med letos z zlatim prizna-
njem nagrajenimi kruhi je kilogramski
graham laneni kruh ter njegove manj{e
izvedenke v obliki {tru~k in bombic:

»Saj semenskih kruhov je na trgu do-
volj, ampak jaz laneno seme zmeljem, ne-
zmleto ni prebavljivo in nima u~inkov.

Tak kruh, v katerem dobr{en del moke
nadomestim z laneno moko, je pravza-
prav zdravilen, saj je znano, da laneno
seme pomaga prepre~evati in tudi zdra-
viti vrsto bolezni. Nutricionisti mu zara-
di esencialnih ma{~obnih kislin, pa tudi
zaradi vlaken, predvsem lignina, kalci-
ja, magnezija, fosforja, natrija in drugih
sestavin, pripisujejo za{~ito pred rakom,
sr~no boleznijo, mo‘gansko kapjo. Na
splo{no dviguje telesno odpornost, po-
ve~uje energijo in vzdr‘ljivost, pomaga
pri izgubi odve~nih kilogramov, ohranja
pridobljeno te‘o … Zato tak kruh lahko
priporo~imo vsem kot najbolj zdravo
hrano, kot hrano, ki zavira nastanek bo-
lezni in, lahko bi rekli, podalj{uje ‘ivlje-
nje. Sicer pa je stvar strokovnjakov, da
ocenijo moj izdelek tudi po nutricionis-
ti~ni plati. Po pekovskih kriterijih je tako
in tako zlat, mislim pa, da bi ga bilo zelo
smotrno priporo~iti za {olske malice. Iz-
bolj{uje u~no sposobnost, ameri{ki av-
torji pa navajajo tudi izbolj{anje stanja
pri vedenjskih motnjah.«

@al pa kruha, kot ga pe~e apa{ki last-
nik petih zlatih priznanj, ni mogo~e ku-
piti nikjer drugje kot v njegovi trgovini v
Apa~ah in na bol{jem trgu v Mariboru
ob nedeljah.

»Tistim ki ‘elijo in zmorejo, rad po{-
ljem kruh po po{ti. Med naro~niki so
predvsem ‘elod~ni bolniki in seveda po-
znavalci dobrega kruha. Jaz pa bi rad, da bi
graham laneno pecivo pri{lo do otrok.«

@al se {ole pogosto odlo~ajo za bele
‘emlje, ki so premalo te‘ke in jih peki
raje za manj denarja prodajo {olam kot
pa da jih vzamejo iz prodaje.

V uredni{tvu bomo poskusili uredi-
ti, da bi bilo po{iljanje kruha tako poce-
ni, da bi bilo dosegljivo ~im ve~ ljudem.
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