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POMLAD NA KRANJSKIH TRŽNICAH

Glavna tržnica v Kranju je odprta ob sobotah, ko je tu najbolj živahno, nekaj domačih dobrot pa lahko na
osrednji mestni tržnici kupimo tudi kak dan med tednom.

V Kranju imamo ob sobotah poleg glavne
tržnice tudi tisto ob vodnjaku. A tu se tržni
utrip ne neha, saj imamo vsak mesec tržnici v
Stražišču in Mavčičah. Pa tudi to še ni vse …
Najprej kratek skok na glavno kranjsko tržnico, kjer je ob
aprilskih sobotah že vse pomladansko obarvano: tu so
špinača in berivka, živahne redkvice in prvi šparglji. Prijazni prodajalci zarana na stojnice razporedijo sezonsko
zelenjavo in domače sadje, mlečne in mesne izdelke,
med in podobno, če pridete na tržnico dovolj zgodaj, pa
si lahko izberete tudi šopek pisanega pomladanskega
cvetja. Ob tem še to: prodajalci na glavno kranjsko tržnico, seveda v manjšem obsegu kot vsako soboto, pridejo
tudi med tednom, denimo ob sredah in petkih.
Vsako soboto pa ni živahno samo v neposredni bližini župnijske cerkve sv. Kancijana, ampak tudi malo globlje v
mestnem jedru, tam ob vodnjaku na Glavnem trgu, kjer je
od jutra do zgodnjega popoldneva postavljen niz stojnic
z domačimi pridelki in izdelki. Tudi tu je naprodaj marsikaj
domačega: od medu prek mesnin, slaščic, sadja, sokov
(ter bolj krepkih pijač) pa vse do kruha, mlečnih izdelkov in
še kaj zanimivega bi se našlo.

Tudi v Stražišču in Mavčičah
Kot zapisano, imamo v največjem gorenjskem mestu tudi
dve mesečni tržnici. »Pred šestimi leti smo pripravili prvo v
Stražišču, kasneje, oktobra predlani, pa se ji je pridružila
še tržnica v Mavčičah,« pravi Matjaž Jerala, predsednik
Društva Sorško polje, ki pravkar omenjeni tržnici pripravlja
v sodelovanju z obema krajevnima skupnostima.
Mesečni tržnici imata ustaljen urnik – tista v Stražišču je
vsak drugi petek v mesecu (med 17. in 19. uro na Baragovem trgu), medtem ko je vsak četrti petek v mesecu
(med 16. in 18. uro na parkirišču za zadružnim domom)
rezerviran za Mavško tržnico. Na tržnico v Stražišče pride
vsak mesec približno 25 prodajalcev, na tisto v Mavčičah skoraj 20. Tudi mesečni tržnici, ki sta vse bolj obiskani, prinašata številne domače pridelke in izdelke, pomembno pa je tudi to, da tu najdemo vse več dobrot s
slovenskih ekoloških kmetij.
Ko že omenjamo ekološke kmetije, seveda ne moremo
mimo Stonogine tržnice. Ta deluje prek naročilnic: kupci
po spletu naročijo domače izdelke, potem pa jih ob določeni uri prevzamejo pri steklenjaku na posestvu Brdo.
Vse podrobnosti o tej tržnici Center Stonoga redno objavlja na Facebooku.
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Kmalu še en tržni dan
Po besedah Klemna Malovrha, direktorja Zavoda za turizem
Kranj, bi v jedru gorenjske metropole utegnili kaj kmalu dobiti še en živahen tržni dan: »Ne samo ob sobotah, temveč
bi lahko nekoliko večjo tržnico pripravili tudi vsak petek, saj
opažamo, da zanimanje kupcev po domačih izdelkih narašča. Z dodatnim tržnim dnem ne bi naredili koraka naprej
samo pri prodaji izdelkov lokalnih kmetovalcev, ampak bi
poskrbeli tudi za bolj živahen utrip starega dela mesta.«
Naj še omenimo, da je Kranj pred kratkim dobil pomembno
nagrado, zlati znak, ki ga Slovenska turistična organizacija
podeljuje zelenim turističnim destinacijam. Kot pravi direktor zavoda za turizem, je zlati znak priznanje, ki ga je Kranj
prejel, ker je »usmerjen v trajnostni in zeleni razvoj. Če pogledamo zgolj tržnice, to pomeni, da zagotavljamo čim bolj
kratke prodajne poti, po katerih domač izdelek oziroma pridelek potuje do kupca. Lahko tudi rečem, da so vse kranjske
tržnice priljubljena stičišča kakovostnih, sezonskih in lokalnih
izdelkov, torej točno tistega, kar domači kupci vse bolj cenimo in spoštujemo.«
Mina Mokar

Utrinek s Stražiške tržnice, ki Baragov trg zavzame vsak drugi petek v mesecu (med 17. in 19. uro).
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