1. Bio ZELENJAVNO OBILJE (VEGETA) 370ml
12,00 eur
Mešanica zelenjave v nerafinirani nejodirani morski soli. Je
mokra. Uporabljamo jo kjer koli pri slanem kuhanju kot
obogatitev okusa.

2. Bio bezgov sirup
250 ml
7,00 eur
Sirup je izvrstnega okusa. Lahko ga uporabljamo kot osvežilni
napitek mešan z vodo, ali pa ga dodajamo k sladicam za
svežino okusa in kot preliv.

3. Bio kislo zelje
700 ml
3,00 eur
4. Bio kislo zelje
580 ml
2,50 eur
Kislo zelje je narejeno po postopku kot so ga delali nekoč, zato
nam mnogi starejši ljudje rečejo, da je okusa, kot se ga
spomnijo iz otroštva.

5. Bio bučke v kisu

370 ml

5,00 eur

Bučke v kisu so krasna kisla priloga k obroku. Nekateri nimajo
radi kislih kumaric, pa se bučk zelo razveselijo.

6. Bio korenčkov namaz

212 ml

5,50 eur

7. Bio naribane kumare
314 ml
5,00 eur
Naribane kumare so v kisu naribane kot špageti. Lahko dodate
bučno olje in je izjemno okusno.

8. Bio naribane bučke
314 ml
5,00 eur
Naribane bučke so tako kot kumare v kisu naribane kot
špageti.

9. Bio paprikina juha
580 ml
8,80 eur
Kdaj se zgodi, da nimamo časa kuhati, pa so naše juhice tako
zelo okusne, da se vam brbončice hvaležno nasmejejo. So
100%, brez dodane vode, tako da lahko količino povečate in
dodate še kakšne dodatne sestavine. Lahko pa jo samo
pogrejete in uživate.
10. Bio paradižnikova juha
370 ml
5,50 eur
Je prav tako 100% zelenjavni delež, brez dodane vode.
Količino lahko povečate in dodate še kakšne dodatne
sestavine. Lahko pa jo samo pogrejete in uživate.

11.
Bio omaka iz paradižnika 314 ml
5,00 eur
Vsebuje kuhan paradižnik, dodana je nerafinirana nejodirana
morska sol. Začimbe dodate po želji.

12.
Bio omaka iz paprike
314 ml
5,00 eur
Omako pogrejete in prelijete po testeninah, rižu ali kakšnem
drugem žitu. Tudi ta je 100%, brez dodane vode in lahko
količino povečate.

13.
Bio paprikina začimba
212 ml
5,50 eur
Če bi radi obogatili okus kakšne enolončnice, zelenjavne juhe
ali pa dodali k namazu, paprikina začimba res obogati okus.
Lahko jo uporabljate kot paprikin pesto.

14.
Bio paprikin namaz
314 ml
7,00 eur
Praprikin namaz ima med namazi največje povpraševanje. Na
kruhu je izvrsten.

15.
Bio zelenjavna omaka
370 ml
7,00 eur
Kuhana mešanica na koščke rezane zelenjave. Je brez dodane
vode, polnega okusa. Količino lahko redčite in povečate.

16.
Bio Jedine
720 ml
6,50 eur
Mešana zelenjavna solata v kisu. Lahko ji dodate bučno olje.

17.
Bio kraljevski ajvar
314 ml
8,80 eur
Takšen ajvar so nekoč pripravljali za kralja. Je samo iz paprike,
brez jajčevcev, paradižnika in kakšne druge zelenjave.

18.
Bio baby pesa
Majhna pesa vložena v kisu.

580 ml

5,80 eur

19.
Bio rezana pesa
Rezana pesa vložena v kisu.

580 ml

5,80 eur

20.
Bio gomoljna zelena
1kg
5,00 eur
21.
Bio korenje
1kg
3,00 eur
22.
Bio rdeča pesa
1kg
3,00 eur
23.
Bio sveže zelje
1kg
3,00 eur
24.
Bio pirin kruh brez kvasa
5,50 eur
25.
Darilni paket BioS
30,00 eur
Vsebuje naše vložnine
26.
Darilni paket BioM
50,00 eur
Vsebuje naše vložnine
Zelo uporabna lesena škatlica z motivacijsko mislijo, ki jo je
sestavila Monika Kelenc Motivatorka. V njej lahko hranimo
različne stvari.

27.
28.
29.

Bio pirin zdrob
0,5 kg
2,50 eur
Bio pirini otrobi
0,5 kg
2,00 eur
Bio pirina moka
1 kg
3,50 eur
30.
Posušena zelišča v steklenem kozarčku (majaron,
peteršilj, origano, bazilika, ognjič, melisa, meta, pelin, …)
4,00 eur

31.
Pesto iz peteršilj 212 ml
8,80 eur
Pesto je presni. Vsebuje samo nerafinirano nejodirano morsko
sol in nerafinirano sončnično olje.
32.

Pesto iz zelene 212 ml

8,80 eur

