SEZNAM LOKANIH PONUDNIKOV HRANE
Objavljamo seznam lokalnih ponudnikov hrane iz območja občine Črnomelj in stalnih ponudnikov tržnice Črnomelj.
Vsi, ki imate registrirano proizvodnjo in prodajo lokalne hrane in želite, da vas uvrstimo na seznam ponudnikov pokličite na tel št. 07 306 11 33 (Mojca
Črnič).

PONUDNIK

KONTAKTNI PODATKI ZA NAROČILO IN NAČIN PRODAJE

PONUDBA

KMETIJA ABSEC MARKO
Mihelja vas 12a
8340 Črnomelj

telefon: 040 753 293
prodaja na domu po predhodnem dogovoru

-

moka: pirina, pšenična
goveje meso
sortno vino

KMETIJA BRODARIČ
Griblje 78
8332 Gradac

telefon: 041 904 719
prodaja na domu, po dogovoru je možna dostava tudi na
naslov naročnika
facebook profil:
https://www.facebook.com/kmetijabrodaric/
celotna ponudba na spletni povezavi:
https://mlinbrodaric.wixsite.com/kmetijabrodaric/ponudba

-

moka: ajdova, pirina, pšenična, koruzna, ječmenova
zdrob: ajdov, pirin, pšenični, koruzni, ječmenov
kaša: prosena, ovsena in ajdova
kosmiči: pirini in ovseni
ješprenj,
pirin riž
lan

KMETIJA – DOMAČIJA
BROZOVIČ
Sečje selo 22
8344 Vinica

telefon: 041 703 609
prodaja na domu, po dogovoru je možna dostava tudi na
naslov naročnika
celotna ponudba na spletni povezavi: http://dolinakolpe.si/

-

domači sirupi: bezeg, melisa, meta, žajbelj, šipek,
vršički in kopriva
zdravilni medeni sirupi: trpotec, smrekovi vršički,
regratov med, žajbelj, šipek
sirupi za domači čaj: bezeg, materina dušica, meta in
vršički

-

KMETIJA BURGAR
Gornji Suhor pri Vinici 11
8343 Dragatuš

telefon: 041 201 052
po predhodnem dogovoru prodaja na domu ali na naslov
naročnika

-

moka: pšenična, ržena, koruzna, pirina, ajdova
olje: sončnično, konopljino
med
suha zelišča za čaje

KMETIJA BUTALA BOJAN
Petrova vas 18a
8340 Črnomelj

telefon: 040 643 777
prodaja na domu, po dogovoru je možna dostava tudi na
naslov naročnika

-

-

sveže meso: svinjina, jagnjetina, odojek, govedina,
pečen odojek (cel in na kg)
pečen jagenjček (cel in na kg)
hrenovke
suhomesnati izdelki (salame, klobase, rebra, šunke,
krače, plečke, slanina, parklji,
ocvirki (suhi in zaliti)
mast

-

KMETIJA CVITKOVIČ
DUŠAN
Velika Lahinja 4
8340 Črnomelj

telefon: 041 538 849
po predhodnem naročilu prodaja na domu, po dogovoru je
možna dostava tudi na naslov naročnika

-

sveže meso: jagnjetina, odojek
pečen odojek (cel in na kg)
pečen jagenjček (cel in na kg)

KMETIJA CVITKOVIČ ROK
Tribuče 88
8340 ČRNOMELJ

telefon: 031 313 494
prodaja na domu, po dogovoru dostava tudi na naslov
naročnika

-

sveže goveje in svinjsko meso
suhomesnati izdelki: salame, klobase, suhe šunke,
šunke za kuhat, odimljen vrat s kostjo ali brez kosti,…

KMETIJA ČADONIČ BOJAN telefon: 041 556 120
Zilje 3
e-naslov: bojancadonic@gmail.com
8344 Vinica
prodaja doma, po dogovoru dostava tudi na naslov
naročnika

-

suhomesnati izdelki: salame, bržole, slanina, rol šunke,
celoten asortiman tovrstnih izdelkov za velikonočne
praznike

EKOLOŠKA Kmetija
GRABRIJAN IZIDOR –
VUČJI OGRIZEK
Velika Sela 6
8341 Adlešiči

telefon: 041 981 786 ali 070 725 729 ali 041 366 501
e-naslov: kmetija@vucji-ogrizek.si
prodaja doma, po dogovoru dostava tudi na naslov
naročnika
celotna ponudba na spletni povezavi: http://www.vucjiogrizek.si/#izdelki

-

tekoči in čvrsti ovčji jogurti
ovčja sirotka
zorjen ovčji sir
mehki ovčji sir brez ali z dodatki
mehki ovčji sir iz slanice
suhe salame
špeh mangulice
mast mangulice
ocvirki mangulice

PETROVA KMETIJA
GREGORIČ GAŠPER
Črnomelj

telefon: 031 244 386
e-naslov: belokranjskicesen@gmail.com
po predhodnem dogovoru prodaja na domu in dostava na
naslov naročnika

-

sezonska zelenjava: brokoli, cvetača
česen

EKOLOŠKA KMETIJA
KOČEVAR
Rožanec 10
8340 Črnomelj

telefon: 041 402 503
e-naslov: ekokmetija.kocevar@gmail.com
prodaja na domu, prodaja na tržnici Eko Koren (pon-pet 911 in sob. 8-12)

-

mlevske izdelke: ajdova moka, pirina polnozrnata
moka, pšenična polnozrnata moka, ržena polnozrnata
moka, pirin polnozrnati zdrob, pšenični polnozrnati
zdrob; ajdov čaj
izdelk iz konoplje: olje, moka, proteini, čaj, oluščena
semena, liker
domača ekološka jajca

-

KMETIJA KRIŽAN JOŽE
Griblje 81
8332 Gradac

KMETIJA KUZMA
ALEKSANDER
Brdarci 1 8
343 Dragatuš

telefon: 040 888 057
e-naslov: krizanjoze@gmail.com
prodaja na domu, po dogovoru dostava tudi na naslov
naročnika v Črnomelj/Metliko, 1x tedensko tudi do
Ljubljane

telefon: 031 693 286
po predhodnem dogovoru prodaja na domu in na naslov
naročnika

-

-

sveža sezonska zelenjava: solata, zgodnji krompir,
čebula, česen, kumare jedilne in za vlaganje, korenje,
fižol, buče, paprika, paradižnik, zelje, koleraba,
jagode,… za trenutno ponudbo pokličite in preverite
semena starih domačih sort fižola, solate, čebulček
Belokranjka
sadike zelenjave

-

krompir
jajca
sezonska zelenjava (od meseca maja naprej)

-

KMETIJA MALERIČ UROŠ
Vojna vas 16
8340 Črnomelj

telefon: 041 663 789
prodaja na domu in po dogovoru tudi na naslov naročnika
e-naslov: kmetija.maleric@gmail.com
facebook profil:
https://www.facebook.com/KmetijaMaleric/
spletna stran kmetija: www.kmetija.maleric.si
V trenutnih razmerah prosijo za predhodna naročila, da
pripravijo paket in se dogovorite glede dostave naročenega
blaga.

-

-

pira: cela oluščena, polnozrnata moka, bela moka,
zdrob, kosmiči
pšenica: bela (industrijski mlin), bela, krušna, graham
in polnozrnata (mlin na kamen), zdrob
ržena polnozrnata moka, adova moka
različno sveže meso po naročilu
suhomesnati izdelki: salame (svinjska, žrebičkova,
goveja), šunka v kosu, šunka brez kosti, v roli šunka,
šinek in špeh, špeh-zajc/panceta, rebra
sezonski mesni izdelki: krvavice, kranjske, žitne
klobase, tlačenka, mast, ocvirki
sirupi: bezeg, meta
vino: belokranjsko belo, belokranjsko rdeče

-

med
propolis
medeni liker
mazila

-

-

ČEBELARSTVO
MILINKOVIČ
Sela pri Otovcu 25
8340 Črnomelj

telefon: 030 604 090
prodaja na domu vse dni v tednu, po dogovoru tudi dostava
na naslov naročnika
E-naslov: med.milinkovic@gmail.com

ČEBELARSTVO
POVŠE SREČKO
Dolenjci 4b
8341 Adlešiči

telefon: 030 685 632
prodaja na domu, po dogovoru tudi dostava na dom
naročnika

EKOLOŠKA KMETIJA
ŠPEHAR FRANC
Hrast pri Vinici 37
8344 Vinica

telefon: 041 561 105
e-naslov: eko.spehar@gmail.com
prodaja na domu, po dogovoru dostava tudi na naslov
naročnika, prodaja na tržnici Eko Koren (pon-pet 9-11 in
sob. 8-12)

-

vložena zelenjava: kumare, paprika, feferoni
moka: pšenična, pirina, ajdova, lanena, konopljina
ješprenj
olja: sončnično, laneno, konopljino
konopljini proteini
konopljin čaj

KMETIJA ŠTRUCELJ
ANTON
Griblje 6
8332 Gradac

telefon: 041 287 104 ali 041 896 539
e-naslov: tonestrucelj@yahoo.com
Prodaja na domu vsak dan od 8 do 19 ure. Zaradi trenutne
situacije stranke lahko prej pokličejo, da paket naročenih
izdelkov predhodno pripravijo.
Nakup izdelkov je možen tudi v pekarni Krajcar v Črnomlju.
facebook profil:
https://www.facebook.com/kmetijastrucelj/
Celotna ponudba na spletni povezavi:
www.kmetijastrucelj.si

-

sveže kravje mleko
čvrsti in tekoči navadni in sadni jogurti
skuta
mladi sir za žar

KMETIJA ŠTRUCELJ
Talčji vrh 3
8340 Črnomelj

telefon: 041 555 390 ali 041 722 880
naročila in dostava po dogovoru
vsako soboto tudi prodaja na Črnomaljski tržnici

-

krompir
kumare za vlaganje
zelje in repa za kisanje
stročji in suhi fižol
ostala sezonska zelenjava

KMETIJA TOTTER CIRIL
Griblje 13
8332 Gradac

telefon: 040 742 413 ali 040 679 385
e-naslov: ciril.totter@siol.net
prodaja na domu, po dogovoru po predhodnem naročilu
tudi dostava na dom, prodaja tržnici Eko Koren (pon-pet 911 in sob. 8-12)
facebook profil:
https://www.facebook.com/kmetijatotter/

-

-

suhomesnati izdelki iz krškopoljskega prašiča: salame,
suha slanina, suha vratovina, špehovka, ocvirki v masti
in brez masti, svinjska mast, klobase za kuhanje
mleko: kravje, ovčje, kozje
iz kravjega mleka: navadni in sadni jogurt, kefir, sir za
žar, poltrdi sir,
iz ovčjega mleka: navadni in sadni jogurt, poltrdi sir
iz kozjega mleka: navadni jogurt, skuta, poltrdi sir
kokošja jajca, domači mlinci, jušni rezanci

VESELIČ JOŽE
Čurile 4a
8330 Metlika

telefon: 041 499 191
prodaja na domu, po dogovoru po predhodnem naročilu
tudi dostava na dom

-

med in medeni izdelki

KMETIJA ŽAGAR ZVONKO
Damelj 11
8344 Vinica

telefon: 041 606 920
prodaja na domu
facebook profil:
https://www.facebook.com/turisticnakmetija.zagar

-

bistri in motni jabolčni sok
jabolčni kis
zgodnji krompir
jagode

ČEBELARSTVO
ŽUGELJ JOŽE
Zilje 22
8344 Vinica

Telefon: 070 192 778
e-naslov: joze.zugelj@telemach.net
prodaja na domu

-

med: cvetlični, akacijev, gozdni, lipov

-med in medeni izdelki

-

