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Zelo kakovostno skuto nudi kmetija Podkrižnik
na celjski tržnici. Na kmetiji iz vasice Hotunje na
Ponikvi, kjer se že več kot štiri desetletja ukvarjajo s
predelavo mleka v domačo skuto, so lani prejeli plaketo Ponkovška velikonočnica za najlepše urejeno
kmetijo v krajevni skupnosti Ponikva. Njihovi izdelki
so pridelani na tradicionalen način iz lokalnih sestavin in se lahko pohvalijo z več zlatimi in srebrnimi
priznanji Dobrot slovenskih kmetij.

Kmetija Podkrižnik Mlečne dobrote iz
kravjega mleka
Skuta je pomembno živilo, ker
velja za zelo kakovosten vir
beljakovin. Za razliko od
nekaterih drugih živil, bogatih
z beljakovinami, je lažje
prebavljiva in ima blagodejen
učinek na imunski sistem.

Podkrižnikova
domača kisla skuta
se lahko pohvali z
najvišjim priznanjem
Dobrot slovenskih
kmetij.

Akcijski cenik
za april
Sladka skuta

iz polnomastnega
pasteriziranega
kravjega mleka

Kisla skuta

iz posnetega
surovega
kravjega mleka

Kmetija
Podkrižnik
je najlepše
urejena kmetija
na Ponikvi.

Mladi sir

Nosilka dopolnilne
dejavnosti Marta
Podkrižnik je svoje
znanje nadgradila z
Nacionalno poklicno
kvalifikacijo pridelovalka mleka.

Naročila

041 904 078

Delovni čas na tržnici

sreda, petek, sobota: 8.00 - 11.00

5,50
kg

4,50
kg

iz polnomastnega
pasteriziranega
kravjega mleka

9,00

Kisla
smetana

6,00

kg

aktualna ponudba
10,

20,

jagode

maline

00

kg

00

kg

• PONEDELJEK - PETEK 6.00 - 16.00
VABLJENI, DA NAS OBIŠČETE: • SOBOTA 6.00 - 13.00
• NEDELJA 7.00 - 11.00

0,20

sadika

Sadike za solato
gentile, glavnata solata,
zelje, kristalka

kg
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Ekološka kmetija Jenšterle iz Šentjurja je družinska kmetija, ki se ukvarja z rejo govedi mesnih pasem.
Živali vzrejajo na način, ki je prijazen tako živalim kot naravi - brez
stresa, brez uporabe antibiotikov,
hormonov in umetnih krmil. Njihovo govedo je večji del leta zunaj,
na paši, krmijo pa ga samo s travo,
ki jo spomladi in poleti pokosijo na
travnikih ob vznožju kozjanskega
hriba Rifnik, kjer se nahajajo.

Ekološka kmetija
Jenšterle iz
Šentjurja –
100 % teletina
Več o Ekološki kmetiji Jenšterle na
www.doziviteokuskozjanskega.si
Mestna tržnica Celje,
vsak petek in soboto od 8.00 do 13.00.
Žiga Jenšterle dopolnilna dejavnost na kmetiji,
Cesta na Rifnik 7/A, 3230 Šentjur
041 604 511

Na kmetiji Jenšterle redijo pasme limuzin
in rdeči angus, katerih meso velja
za najkvalitetnejše na svetu.

V njihovi prodajalni na
Mestni tržnici v Celju lahko kupite vrhunsko telečje meso in ekološke mesne
izdelke. Edini v Sloveniji prodajajo izdelke iz 100 % teletine.
Ti izdelki ne vsebujejo svinjine, rastlinskih maščob, konzervansov, umetnih
dodatkov in alergenov. Okusni izdelki iz 100 % teletine so zelo primerni za
dojenčke, razne oblike diet itd.
Zakaj je meso ekološke kmetije Jenšterle boljše od tistega v trgovini?
- Ker vsebuje
a) do 5 x več linolne kisline. To je ena najpomembnejših snovi, ki zavirajo 		
raka.
b) do 4 x več vitamina E. Je pomemben antioksidant, ki zavira staranje in
zmanjšuje tveganje za nastanek srčnih obolenj in raka.
c) do 4 x več omega 3 maščob. Te skrbijo za zdravo srce in možgane, hkrati
pa zmanjšujejo možnost pojava srčnega infarkta, depresije, shizofrenije,
hiperaktivnosti in Alzheimerjeve bolezni.
- Ker meso prodajajo neposredno kupcu, kar zagotavlja večjo svežino in
sledljivost.

Izdelki iz 100 % teletine so zelo primerni za vse, ki se izogibajo
svinjini, za dojenčke, razne oblike diet ...

Ob nakupu izdelkov nad 25 EUR vam v aprilu podarijo paket
BIO telečjih hrenovk!

• PONEDELJEK - PETEK 6.00 - 16.00
VABLJENI, DA NAS OBIŠČETE: • SOBOTA 6.00 - 13.00
• NEDELJA 7.00 - 11.00

