DARILNI PAKETI
NA IZBIRO:
8 PAKETOV
3 VELIKOSTI

MALI PAKET

SREDNJI PAKET

- domača suha salama
- sir Loški edamec
- topljeni sir za rezanje

- klobasa z zaseko
- domača suha salama
- hamburška slanina
- sir Loški edamec
- topljeni sir za rezanje

VELIKI PAKET

DOMAČI PAKET

- klobasa z zaseko
- domača suha salama
- hamburška slanina
- topljeni sir edamec za mazanje
- topljeni sir edamec za rezanje
- sir Loški edamec
- sir Loški trapist

- med
- krhki cimetovi piškoti
- jabolčni krhlji
- jagodna marmelada
- ajdova moka

ČILI PAKET

MEŠANI PAKET

- špehovka s čilijem
- suha domača klobasa s čilijem
- topljeni sir za mazanje s čilijem
- sir Freising s čilijem
- palčke s čilijem

- med
- ajdova moka
- bohinjski zašinek
- suha domača klobasa
- sir Loški trapist
- topljeni sir za mazanje z okusom

GOVEJI PAKET

DIVJAČINSKI PAKET

- prekajena govedina
- suha goveja klobasa
- suha goveja salama
- sir Freising z orehi

- jelenova salama
- divjačinska suha klobasa
- topljeni sir za rezanje z orehi
- topljeni sir za mazanje z orehi

Več info na:
Mira Vonča
Tel.: 041 833 353

Loška zadruga
KGZ z.o.o. Škoa Loka
Kidričeva c. 63a
4220 Škoa Loka
Loške mesnine d.o.o.
Kidričeva c. 63a
4220 Škoa Loka

DARILNI PAKETI
IZDELKI BLAGOVNE ZNAMKE MESNIN BOHINJA:

NA IZBIRO:
8 PAKETOV
3 VELIKOSTI

Več info na:
Mira Vonča
Tel.: 041 833 353

Pod blagovno znamko Mesnine Bohinja izdelujemo izdelke na
tradicionalen način, z recepturami starimi več kot 50 let.
Suhomesnate izdelke suho solimo in dimimo na dimu
klasičnih prekajevalnic, z uporabo bukovih drv iz bohinjskih
gozdov. Skrbno pripravljeno slovensko meso z veliko ročnega
dela in brez nepotrebnih dodatkov spremenimo v odlične
domače mesnine.

IZDELKI BLAGOVNE ZNAMKE LOŠKE MLEKARNE:
V najstarejši delujoči mlekarni v Sloveniji za vas pripravljamo
zdravju prijazne mlečne izdelke, saj so narejeni izključno iz
slovenskega, lokalnega mleka. Izdelki nimajo dodanih
umetnih konzervansov ter so izdelani s postopki, ki v največji
možni meri ohranjajo prvotne sestavine v mleku. Predelujemo
tudi ekološko mleko v najkvalitetnejše ekološke izdelke.

IZDELKI BLAGOVNE ZNAMKE DOMAČEGA KOTIČKA:
Domači kotiček je sinonim za kakovostne dobrote okoliških
kmetij in lokalnih proizvajalcev, ki jih najdete v vseh
poslovalnicah Loške Zadruge in Loških mesnin.

IZDELKI BLAGOVNE ZNAMKE ARVAJ:
Mesni izdelki Arvaj imajo že dolgoletno tradicijo in pri
slovenskem potrošniku predstavljajo pojem kvalitete.
Ponudba izdelkov Arvaj je izredno pestra, najbolj znana pa je
vsekakor kranjska klobasa.

Loška zadruga
KGZ z.o.o. Škoa Loka
Kidričeva c. 63a
4220 Škoa Loka
Loške mesnine d.o.o.
Kidričeva c. 63a
4220 Škoa Loka

Naročila za darilne pakete sprejemamo na:
Mira Vonča, Tel.: 041 833 353; e-pošta: mira.vonca@loske-mesnine.si.
Na vašo željo lahko na paket dodamo tudi logotip podjetja.
Pri večjih količinah nudimo možnost individualne izbire artiklov v paketih.

Količine posameznih artiklov so omejene.

