
PEHTA 
TEHTA

aktualna ponudba

Aktualna ponudba: 

• PONEDELJEK - PETEK 7.00 - 16.00
• SOBOTA 7.00 - 13.00
• NEDELJA 7.00 - 11.00

TRŽNICA JE ODPRTA:

Pehta tehta je nova 
prodajalna na celjski 

tržnici, ki ponuja 
lokalne dobrote: domače 
piškote, sveže praženo 

kavo in nepozabne čaje. 
Drugačnost izkazuje s 

steklenimi dozami, kjer 
so shranjene dobrine v 

razsutem stanju 
(refuza). 
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Delovni čas:
četrtek: 9.00-13.00, petek: 9.00-13.00

sobota: 8.00-13.00
(boljši kot bo obisk, več bo Pehta tehta odprta :))

Smreke Adventni 
venčki 

Sveže 
ribe

Piškoti Kuki

Kava Kofein

Čaj Jazbičaj

 10,00

kos
 10,00

kg
 8,00

kos

1,80

100 g

1,80

50 g

3,60

100 g

”Embalaža Pehte tehte je ekološka - čaje, 
kavo in piškote ponujajo v bio kartonastih 

lončkih, obiskovalcem pa lahko dobrote 
stehtajo in zapakirajo tudi v vašo embalažo, 

da smo vsi skupaj prijazni okolju.”

Kave Kofein so polne klepetavih karakterjev in 
hudomušno poimenovane, kavna zrna pa sveže 

pražena v Sloveniji. Prodajo krepijo tudi na spletu: 
www.kofe-in.si 

 
Ponujajo domače piškote različnih okusov (od 

njihovih najbolj znanih ”Oldskul” in ”Čokoranča”) 
do novejših okusov, ki so jih pripravili posebej za 

ponudbo na tržnici – piškote z bučnicami, 
veganske ovsene piškote z banano, ovsene 

flepðeke, piškote z brusnicami in belo čokolado 
ter piškote z marelico in belo čokolado.

 
Na policah navdušuje tudi 40 izbranih čajev 

blagovne znamke Jazbičaj – sadni, zeleni, 
zeliščni, beli, afriški, rdeči in črni čaji.



svinjska pečenica     4,00 EUR

svinjska pečenica  
z zeljem in ocvirki      5,00 EUR

bio skutini štruklji      4,00 EUR

bio ajdovi krapi      4,00 EUR

bio skutini štruklji - zamrznjeni  
- za domov 2 kosa 4,00 EUR

bio ajdovi krapi - zamrznjeni  
- za domov 2 kosa 3,00 EUR
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Pri Kozolcu
1815

Na celjski tržnici po novem  
bio sirovi štruklji
Štruklji so ena najbolj značilnih in razširjenih jedi v Sloveniji. Po-
sebnost skutinih štrukljev gostilne Pri kozolcu pa je v tem, da je 
njihova pridelava v celoti skladna z veljavnimi prepisi za ekološko 
kmetovanje, kar potrjujejo s certifikatom BIO.

Kuharski mojstri iz gostilne Pri kozolcu, ki so sicer redni gostje Od-
prte kuhne v Celju, Ljubljani in drugih slovenskih mestih, pa so 
obudili spomin tudi na malce pozabljeno, a zato nič manj zanimivo 
in okusno jed - ajdove krape, prav tako biološke pridelave.  

Starejši občani se bodo morda še spomnili slastnih pečenic na tr-
žnici. Imamo veselo novico, da jih bo po 25 letih gostilna spet po-
nujala Celjanom. Ponudbo slastnih svinjskih in telečjih pečenic pa 
so razširili na ocvirke, zaseke in mesni sir, vse lastne proizvodnje.

Če bi želeli poskusiti njihove dobrote, potem vabljeni na tržnico 
od torka do sobote med 8. in 13. uro. Gostilna v Vojniku namreč 
obratuje samo za zaključene družbe. 

Gostilna Pri kozolcu iz Vojnika  
je odprla svoj lokal na Mestni tržnici Celje.

Prijazno vabljeni na celjsko tržnico.  
Odprto od torka do sobote od 8. do 13. ure.

SI-EKO-001
Kmetijstvo Slovenija
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Tudi vam teknejo štruklji?

www.gostilnaprikozolcu.si
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