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Bio mladi sir Škripavček je po svoji naravi bolj
nežnejšega okusa. Pridelan je iz najboljšega
ekološkega kravjega mleka izpod Nanosa, z lastne
kulture. Zaradi svoje strukture je primeren za solate ali
kot sir za žar, odlično pa se poda tudi k narezku.
Zaradi nežnejšega okusa ga otroci enostavno
obožujejo. Nudimo vam navadnega ali z dodatki
(pikantna paprika, drobnjak in s tartufato).

Pakiranje: kolutki po 350g



Bio poltrdi sir Angel je zorjen bio mladi sir Škripavček,
vendar ima bolj izrazit in bogat okus. Pakiran je v
manjše kolutke po 350g in je zato zelo primeren za
darila. V njegovem okusu se zaznava tradicionalen
način izdelave sira. Narejen je iz najboljšega
ekološkega mleka izpod Nanosa. Odlično se poda k
narezku in vinu. Nudimo vam navadnega ali z dodatki
(pikantna paprika in drobnjak).

Pakiranje: kolutki po 350g



Bio poltrdi sir Studenec je po imenu povezan s krajem
naše domače kmetije. Je prvi bio sir, ki smo ga začeli
proizvajati na naši kmetiji, zato je njegov okus
izpopolnjen, bogat in prežet s tradicijo. Pridelan je iz
najboljšega ekološkega kravjega mleka izpod Nanosa,
z lastne kulture. Odlično se poda k narezku, vinu ali pa
še dodatno obogati sendvič. Nudimo vam navadnega v
kajlah / kolutu ali v kajlah z dodatki (pikantna paprika,
drobnjak, rožmarin, bazilika, poper, kopriva in s
tartufato).

Pakiranje: kajle po 300g, 500g ali 1kg kolut (samo
navaden)



Bio trdi sir Tonko odlikuje bolj pikanten in aromatičen
okus. Z najmanj petmesečnim zorenjem na lesenih
policah pridobiva na kakovosti, njegov okus pa postaja
vedno bolj intenziven in bogat. Svojevrsten poseben
okus mu daje prosta reja govedi, ki se prehranjuje le z
najboljšo pašo. Odlično se poda k narezku in vinu
močnejšega okusa.

Pakiranje: kajle po 300g, 500g ali približno 1kg
kolut/kajla



Bio poltrdi sir v ekološkem oljčnem olju je lično pakiran
v manjšem kozarčku. Po zorjenju ekološki poltrdi sir
narežemo na koščke in dodamo ekološko oljčno olje s
Primorske, kar naš bio sir še dodatno obogati in
napolni s hranili oljčnega olja. Za piko na i poskrbijo
ekološki dodatki, ki povežejo okus sira in oljčnega olja.
Kozarček enostavno odprete in že je pripravljen kot
dodatek k narezku, vinu ali za zdravo malico. Na voljo
z dodatki (poper, pikatna paprika in drobnjak).
Shranjujete ga lahko na sobni temperaturi.

Pakiranje: kozarček po 250 g



Bio poltrdi kozji sir Nikolaj je zorjen poltrdi sir izrazitega
in pikantnega okusa. Narejen je iz ekološkega kozjega
mleka. Zorjen je približno dva mesca na lesenih
policah in v primernih klimatskih pogojih. Odlično se
kombinira z narezki. Ekološki kozji sir je primernejši za
tiste z laktozno intoleranco, je lažje prebavljiv in bogat
s kalcijem in jodom. 

Pakiranje: kolutki po 350 g / kajla 300 g, 500g, 1kg



Bio suha salama je domača salama, ki ni dimljena in je
sušena na zraku. Narejena je iz bio mesa krškopoljskih
prašičev, edine ohranjene slovenske avtohtone pasme.
Meso krškopoljskih prašičev ima bolj ugodno
maščobno sestavo (več omega-3 in omega-6 maščob),
zato je bolj zdravo kot meso običajnih pasem prašičev.
Prašiči so proste reje in hranjeni le z najboljšo pašo in
krmo, zato so izdelki iz njihovega mesa okusnejši in
kvalitetnejši. Bio suha salama je soljena zgolj s soljo
Piranskih solin, dodan je ekološki česen in ekološki
poper. Ne vsebuje aditivov, barvil in konzervansov.

Pakiranje: vakuumsko, 1 salama = približno 500 g



Podobno kot bio suha salama, so tudi bio suhe klobase
domača klobase, ki niso dimljene in so sušene na
zraku. Narejene so iz bio mesa krškopoljskih prašičev,
edine ohranjene slovenske avtohtone pasme. Meso
krškopoljskih prašičev ima bolj ugodno maščobno
sestavo (več omega-3 in omega-6 maščob), zato je
bolj zdravo kot meso običajnih pasem prašičev. Prašiči
so proste reje in hranjeni le z najboljšo pašo in krmo,
zato so izdelki iz njihovega mesa okusnejši in
kvalitetnejši. Bio suhe klobase so soljene zgolj s soljo
Piranskih solin, dodan je ekološki česen in ekološki
poper. Ne vsebujejo aditivov, barvil in konzervansov.

Pakiranje: vakuumsko, 1 par klobas - 250 g



Posebnost naše bio suhe pancete je, da je narejena z
bio mesa krškopoljskih prašičev. Meso krškopoljskih
prašičev ima bolj ugodno maščobno sestavo (več
omega-3 in omega-6 maščob), zato je bolj zdravo kot
meso običajnih pasem prašičev. Prašiči so proste reje
in hranjeni le z najboljšo pašo in krmo, zato so izdelki
iz njihovega mesa okusnejši in kvalitetnejši. Sušena je
na zraku in ni dimljena. Soljena je zgolj s soljo s
Piranskih solin, po vrhu pa je dodan še ekološki mleti
črni poper. Okus bio suhe pancete je poln in bogat.
Odlično se prileže k narezku, za malico in vinu.

Pakiranje: vakuumsko, po naročilu



Bio suha goveja salama je narejena iz 100% bio
govejega mesa proste reje. Kot ostali suhomesnati
izdelki je tudi bio goveja salama sušena na zraku in ni
dimljena. Na takšen način v njej ostaja pristen, bogat
okus. Soljena je zgolj s soljo Piranskih solin, dodan je
ekološki česen in ekološki poper. Ne vsebuje aditivov,
barvil in konzervansov.

Pakiranje: vakuumsko, 1 salama - približno 500 g



Olajšajte si iskanje novoletnih daril! Razveselite svoje sodelavce in jim
podarite popoln paket bio dobrot! Vsak paketek je skrbno, ročno
zavit, zato je vsak unikat!

V paket lahko vključite bio izdelke s celotne ponudbe!

Večji paket kupim, večji popust dobim!

Paket od 15€ do 30€ (izdelki + zavijanje) = 4% popusta
Paket od 30€ do 45€ (izdelki + zavijanje) = 6% popusta
Paket za 45 € ali več (izdelki + zavijanje) = 8% popusta

Paketki so lično zaviti na dilci ali v košari z nekaj minimalističnimi,
naravnimi dekoracijami. 

MOŽNOST LASTNIH KOMBINACIJ PRI SESTAVI PAKETA!

Cena z ročnim zavijanjem: odvisna od izbranih izdelkov (več
informacij o ceni posameznih izdelkov na priloženem ceniku)


