
aktualna ponudba

• PONEDELJEK - PETEK 6.00 - 16.00
• SOBOTA 6.00 - 13.00
• NEDELJA 7.00 - 11.00

VABLJENI, DA NAS OBIŠČETE:

STROČJI FIŽOL PARADIŽNIK
OHROVTKUMARICE 

ZA VLAGANJE  

2,00

kg
2,00

kg

3,00

kg
1,50

kg

Julij 2017

Kmetija Brdnik 
Ko omamno zadiši po 

domačem kruhu in pecivu 

Na ekološko usmerjeni kmetiji Brdnik na Otiškem vrhu v občini Dravograd dobro 
vedo, kakšna je pot od žitnega zrna do svežega hlebca kruha. Peka kruha je 
prisotna že od nekaj, leta 2004 pa so jo registrirali kot dopolnilno dejavnost 

na kmetiji - peka kruha, peciva in potic. Redijo tudi krave dojilje, nekaj prašičev 
in kokoši, po dvorišču pa se sprehaja tudi kakšna goska in račka. 

Vsako leto sodelujejo na ocenjevanju dobrot slovenskih kmetij na Ptuju, 
kjer posegajo po najvišjih zlatih in srebrnih priznanjih.

Registrirano imajo 
tudi predelavo sadja 
in ponujajo odličen 
domač pasteriziran 
sok, mošt in domač 

jabolčni kis. 

Sestavine so zelo 
pomembne tudi za 

dobre domače 
rezance. 

Njihova ponudba obsega 10 vrst 
kruha, orehovo potico, razne vrste 

keksov in več vrst domačih rezancev 
(jušni, široki, pirini …), pečejo tudi 

drobno pecivo, kot so buhteljni, 
orehovi rogljički, makovke … 

Diši. Ob petkih in sobotah na tržnici 
še posebej lepo zadiši. Po domačem 
kruhu in domačem pecivu. Takrat je 

na obisku Janko Rotovnik z domačimi 
dobrotami Kmetije Brdnik. 

Delovni čas na tržnici:
petek in sobota: 7.00-13.00

Mob.: 040 209 482 



Domači 
mesni izdelki 
Mesnine Fram 

Prepoznavni so po odlični zaseki, teletini in 
pohorskem špehu, nudijo pa sveže goveje meso, 
svinjsko meso, teletino in izdelke iz njih. Pre-
poznavni so tudi po domačih ocvirkih, masti, 
tlačenki, pohorskem špehu in mesu iz zaseke 

(tunke). 

Mesnica Fram je že od leta 2004 priljubljena točka na 
celjski tržnici med vsemi ljubitelji mesa in tradiciona-
lnih mesnih izdelkov. Tradicijo predelave mesa so pri 
Gselmanovih začeli vzpostavljati že konec 80. let in ves 
ta čas do danes so s predanim delom, vztrajnostjo in 

kakovostjo poskrbeli, da se je njihov dober glas razširil 
daleč naokoli. Gselmanovi dobro vedo, kateri kmet 

ima najboljše govedo ali svinjino. 

Božo in Kristjan (spredaj) Gselman ob sobotah pečeta 
tudi čevapčiče in vam postrežeta z domačim koroškim 

kruhom in prilogo - porcija 5 €.

Domača kranjska 
klobasa 

Masa za čevapčiče 

Žar krožnik 
za 3 osebe 

Domači piščanci 

• PONEDELJEK - PETEK 6.00 - 16.00
• SOBOTA 6.00 - 13.00
• NEDELJA 7.00 - 11.00

VABLJENI, DA NAS OBIŠČETE:

6,00

kg

5,99

kg

5,00

kg

5,00

kg

Julij 2017

Delovni čas na tržnici:
Čet. 8.00–12.30
Pet.  8.00–13.00
Sob. 8.00–13.00

Tel.: 02 600 12 301
Mob.: 041 960 720

ALI STE VEDELI …
 

… 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? 


