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Na kmetiji Podkrižnik iz vasice Hotunje na Ponikvi
se že več kot 40 let ukvarjajo s predelavo mleka v
domačo skuto. Nosilka dopolnilne dejavnosti Marta
Podkrižnik je veselje in znanje pridobila od svoje
matere, svoj naziv pa je nadgradila tudi z Nacionalno
poklicno kvalifikacijo Pridelovalka mleka.
Vso pridobljeno mleko porabijo za mlečne izdelke, ki
jih je mogoče kupiti na celjski tržnici ali na domu po
predhodni najavi.
Njihovi izdelki so res okusni, imajo znano poreklo,
so iz lokalno pridelanih sestavin in predelani na
tradicionalen način.

Kmetija Podkrižnik:
Mlečni izdelki iz
kravjega mleka

Podkrižnikova domača
kisla skuta se lahko
pohvali z znakom
kakovosti, ki je najvišje
priznanje Dobrot
slovenskih kmetij.

aktualna ponudba

MLAD KROMPIR
KIFELJČAR

Kisla skuta

iz posnetega surovega
kravjega mleka

Mladi sir

Marta Podkrižnik
dobro ve, kako iz
odličnega kravjega
mleka narediti najboljše
mlečne izdelke.

Delovni čas na tržnici:
sreda, petek, sobota: 8.00 - 11.00

kg

iz polnomastnega pasteriziranega kravjega mleka

iz polnomastnega
pasteriziranega kravjega
mleka

Odlično kvaliteto potrjujejo tudi
priznanja. Na ocenjevanju Dobrote
slovenskih kmetij je Kmetija
Podkrižnik prejela 5 zlatih in
1 srebrno priznanje.

6,00

Sladka skuta

15,00

kg

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

kg

4,50
kg

9,00
kg

6,00
kg

ALI STE VEDELI …

30,00

GOBE AJDOVKE,
JURČKI

Kisla smetana

5,50

kg

LISIČKE

… 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?

Junij 2017

Peter Strašek:
Sveži domači
piščanci

In takšni so piščanci Straškove kmetije iz Podturna pri Podplatu. So okusni, njihovo meso pa je
kompaktno. Kako tudi ne, ko pa imajo piščanci Straškovih veliko naravne svetlobe in zraka ter
se mirne volje gibljejo po ogromnem prostoru.

Peter Strašek vam
brez stroškov dostave
pripelje naročene
piščance tudi na dom!

Domači piščanec je sinonim za zdrav,
okusen in kvaliteten obrok. Še posebej
če je vzrejen v prijaznem okolju,
v neokrnjeni naravi ter krmljen z žiti,
ki niso gensko spremenjena.

4,50

6,80

kg

Celi piščanci

kg

Piščančji file

5,10
Piščančja prsa

Piščančja
bedra

3,00

kg

kg

Piščančji hrbet

5,70

15,00

AKCIJA

1,90

kg

Delovni čas na tržnici:
sreda, četrtek, petek, sobota: 8.00-13.00

Na kmetiji Straškovih
se pohvalijo z več kot
50-letno tradicijo
vzreje piščancev.

4,90

kg

Perutnice

kg

Pišč. želodčki, jetra

Velja v mesecu juniju

aktualna ponudba
12,00

kg

kg

8,

00

kg

BOROVNICE

MALINE

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

BRUSNICE

