junij 2018

Svoje prodajno mesto na tržnici so prestavili, a jih ni
težko najti, saj po novem ponujajo tudi sveže
postreženo meso. Le prijetnemu vonju sledite in
našli boste Cimermanove dobrote. Saj veste, domače
pač diši drugače. In je brez emulgatorjev, ojačevalcev
okusa ... Z lastno vzrejo in pridelavo nudijo izdelke
»od njive do mize«, saj celovito verigo izvajajo sami.
O kakovosti in kvaliteti njihovih izdelkov pričajo tudi
nagrade in priznanja, ki so jih prejeli. Prepričajte
se sami in jih obiščite na celjski tržnici vsako sredo,
petek ali soboto.

Akcijski cenik
za junij
Meso iz
tunke
Suha salama

KMETIJA CIMERMAN DOMAČE DIŠI DRUGAČE
Ali ste vedeli, da bučno olje
znižuje slab holesterol in previsok krvni tlak? Pospešuje tudi
rast las, lajša prebavne motnje
in pomaga pri boljšem spancu. Kakovostno bučno olje, pa
tudi domače salame, ocvirke,
ocvirkov namaz s česnom in
pražena bučna semena, ponuja
Kmetija Cimerman
iz Markovcev.

Ocvirki

Naročila

Rok Cimerman - nosilec
dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Stojnci 84, 2281 Markovci,
031 233 787.
www.kmetija-cimerman.si
Delovni čas na tržnici

sreda, petek, sobota: 7.30 - 13.00
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• PONEDELJEK - PETEK 6.00 - 16.00
VABLJENI, DA NAS OBIŠČETE: • SOBOTA 6.00 - 13.00
• NEDELJA 7.00 - 11.00
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junij 2018

Kakšno meso vam ustreza – bolj mehko ali
kompaktno? Če je bolj kompaktno, je to verjetno
znak, da je domače pridelave. In takšno je meso
piščancev s Kmetije Strašek iz Podturna v Podplatu.
Preprosto zato, ker so njihovi piščanci vzrejeni v
prijaznem okolju, v neokrnjeni naravi ter krmljeni
z žiti, ki niso gensko spremenjena. Lastnik Peter
Strašek skrbi, da imajo veliko naravne svetlobe in
zraka ter da se mirne volje gibljejo po ogromnem
prostoru.

Akcijski cenik
za junij
Celi domači
piščanci ali
polovičke

4,50

Prsa

5,10

Perutnice

5,70

File

6,80

Hrbet

1,90

Prepričajte se o okusu tudi sami. V mesecu
juniju vam tako ponujajo bedra po zelo ugodnih
3 EUR na kilogramov!

KMETIJa STRAŠEK
iz Podturna
v Podplatu SVEŽI DOMAČI PIŠČANCI

Straškovi so vedno
pripravljeni prisluhniti
kupčevim željam in
naročeno meso
pripeljejo na dom
brez stroškov prevoza.

Naročila

Peter Strašek dopolnilna dejavnost na kmetiji,
Podturn 14, 3241 Podplat,
041 219 062, Marjetka 031 492 750
Delovni čas na tržnici

NARAVNO,
ZDRAVO,
LAHKO,
OKUSNO,

Od srede do sobote
od 8.00 do 13.00

Želodčki
in jetra
Bedra
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KOTIČEK ZA POČITEK IN KLEPET
Da med nakupi na naši tržnici ne boste žejni,
skrbi KAVARNA PLAC CAFE. Če ste ljubitelji
kofetkanja, potem si naročite njihovo res dobro
kavo, ki stane ob delavnikih med 6.00 in 8.00
le 0,90 EUR. Če boste poleg kave spili še
malinovec ali Cedevito, pa boste za prvo
kombinacijo plačali 2 EUR in za drugo 2,5 EUR.
Kot je povedala Ines Pemič iz Plac cafeja, za
skok v poletje priporočajo osvežilen Aperol
spritz, pri katerem dodajo gratis čips.

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

OD PonedeljkA do sobotE
6.00 do 14.00
Nedeljo zaprto

