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Njihovi izdelki iz kozjega mleka so prejeli številna
priznanja in potrdila kakovosti tako doma kot v tujini,
med drugim so za predelavo kozjega mleka v sire in
kozmetiko prejeli nagrado Agrobiznis 2016 - najboljši podjetnik v kmetijstvu, letos pa so pridobili tudi
certifikat za seneno mleko, ki potrjuje, da njihove koze
ne jedo silaže, marveč seno in zeleno travo.
Posebnost med izdelki so tudi mila iz kozjega mleka,
ki so še posebej primerna za občutljivo kožo.

Sirarstvo Videc
iz Šentjurja
Najboljši kozji sir potrjeno prihaja
s kmetije Videc iz vasice Vodruž pri
Šentjurju.
Butična sirarna se lahko pohvali
s široko paleto večkrat nagrajenih
izdelkov iz kozjega mleka.

Poleg senenega mleka dobite pri Sirarstvu Videc na
tržnici tudi kravje izdelke iz okoliških kmetij.
Kmetija Sirarstvo
Videc je pravi naslov
za vse iskalce zdravih
naravnih izdelkov iz
mleka.

ŠMARNICE

Inštitut za kontrolo in
certifikacijo je podelil
Sirarstvu Videc standard »seneno mleko/
seneno meso«.

20,70 €
/kg

KAPRIN trdi kozji sir,

22,50 €
/kg

KOZJE MILO

4,90 €
/kos

naravno zorjen poltrdi kozji sir

narejen iz surovega mleka in z
daljšim zorenjem v lastni skorji

Siri iz kozjega mleka:

albuninska

SENENO KOZJE
MLEKO

10,60 €
/kg
2,00 €/l

KOZJE SALAME 23,50 €/kg
KOZJE HRENOVKE 12,90 €/kg
SIROTKA
1,30 €/l

ALI STE VEDELI …

5,00

10,00

kg

DOMAČE JAGODE

GURMAN

SKUTA

aktualna ponudba
šop

19,40 €
/kg

naravno zorjen poltrdi kozji sir

TINCL S POPROM
20,70 €
MLADI
15,70 €
FETA
14,80 €/kg
KAPRIN STARAN 23,00 €/kg

Delovni čas na tržnici:
• torek 7.30-17.00
• sreda, četrtek, petek 8.00-14.00
• sobota 7.30-13.00
www.sirarstvo-videc.si

1,00

TINCL

kg

DOMAČE MALINE

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

… da če bi se na teden v naši
košarici nabralo za 3,5 evra več
slovenskih izdelkov, bi se
prihodki lokalnih pridelovalcev
letno povečali za 110 milijonov
evrov?
… da se 1 evro, vložen v
lokalno ekonomijo, povrne z
2,5 evra, medtem ko 1 evro,
vložen v tuje podjetje, prinese
lokalni ekonomiji 1,4 evra?
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Znana Kmetija Cimerman iz Markovcev, ponuja
domače salame, ocvirke, bučno olje, ocvirkov namaz
in podobne izdelke.
Da zagotavljajo višjo prehransko vrednost in varnost
živil, potrjujejo tudi številna priznanja, kot so Zlato
priznanje Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije
»S kmetije za vas«, priznanje Turističnega društva
Občine Markovci za naj kmetijo leta 2006, znak
kakovosti Dobrote slovenskih kmetij za bučno olje …

MESO IZ TUNKE
10 €/kg

SUHA SALAMA
8 €/0,5 kg

OCVIRKI

Ocvirki iz dobre
slanine so zdrav vir
energije.

Kmetija Cimerman
Mesni izdelki so pripravljeni iz mesa,
doma vzrejenih živali. Te krmijo z
lastno pridelanimi krmnimi rastlinami
integrirane pridelave. Gastronomsko
kulinarične užitke zaokrožujejo s
tipičnim izdelkom iz vzhodnega dela
Slovenije – bučnim oljem.

DOMAČE BUČNO OLJE
16,50 €/lit

Izdelki zagotavljajo
zanesljivo informacijo
o kontrolirani kakovosti ter načinu pridelave
in predelave mesa.

OCVIRKOV NAMAZ
S ČESNOM
2,5 €/250 g

PRAŽENA BUČNA SEMENA
Privoščite si kakovostno bučno olje - znižuje slab holesterol in
previsok krvni tlak.

Delovni čas na tržnici:
Sreda, petek, sobota: 7.30 do 13.00
www.kmetija-cimerman.si

0,60

3,5 €/250 g

3 €/200 g

PAPRICIRANA SLANINA
9,80 €/kg

aktualna ponudba

0,20

0,20

SADIKE
PARADIŽNIKA
volovsko srce, jabučar

SADIKE SOLAT
gentile, glavnata, zelje, kristalka

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

SADIKE

ohrovta, brokolija, cvetače,
zelene, debele čebule

