
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
V naši mlekarni smo  tekočim jogurtom v pol litrski 
plastenki dodali jogurt z  okusom  stračatele.  
Jogurtom z okusom borovnice, jagode, vanilije, ma-
line-rdeče pese ter navadnemu in probiotičnemu  
smo v novem jogurtu dodali  koščke čokolade z va-
nilijo.   Ljubitelji čokolade ga lahko porabijo kot de-
sertni zaključek po obroku. Večji delež mlečne 
maščobe  mu daje dodatno polnost okusa, koščki 
čokolade pa gostejšo konsistenco.  
Vsi jogurti so narejeni iz pasteriziranega, nehomo-
geniziranega mleka. Navadni in probiotični  vsebu-
jeta  3,2 % mlečne maščobe, sadni 2,8 %, z okusom  
vanilije  2,9 %, jogurt stračatela pa 3,9 % mlečne 
maščobe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jogurtom s sadnim okusom je dodano  15 % 
sadnega dodatka baze jagode, borovnice, maline ali  
stračatele, okusu vanilije pa 10 % pripravka.  Drugih 
dodatkov (sladkor, škrob, barvila…) jogurti ne vse-
bujejo. 
Zaradi sestave in  načina izdelave  imajo jogurti re-
lativno kratek rok uporabe. 
Primerno ohlajeni so lahko pravi osvežilni obrok ali 
poobedek. 
Dobite jih v vseh  poslovalnicah Loške zadruge in 
Loških mesnin, v Mercatorju  (ne vseh okusov) ter v 
trgovinah M - Sora v Žireh.  
 

Cecilija Lukančič Valič, vodja mlekarne 

 

 
 
 
 

Mlekarna ima v ponudbi tekoče jogurte z okusi: ma-

lina/rdeča pesa; vanilija; borovnica; jagoda; 

stračatela ter navaden in probiotični tekoči jogurt. 
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PONUDBA PAKIRANIH MESNIH NAREZKOV 
V TRGOVINAH:  
 
Če se vam mudi ali potrebujete manjše količine re-
zane salame za izlet ali malico, po novem v nekate-
rih živilskih trgovinah ponujamo pakirane mesne 
narezke. Našli jih boste na policah in v delikatesah 
naših živilskih trgovin TRATA, POLJANE IN GORENJA 
VAS. Vabljeni k nakupu! 

 

 
 

STROKOVNA PREDAVANJA  
SEMENARSKIH HIŠ. 
 
Predavanja so v Gostilni pr Starman, Stara Loka, Pi-
oneer ob 10h, vsa ostala predavanja bodo ob 19.30. 
Termini: 
Sreda, 15. 01. 2020 Pioneer (hibridi koruze) 
Torek, 21. 01. 2020 BC Inštitut (hibridi koruze in žit) 
in IGM Zagorje (apnenje tal) 
Četrtek, 23. 01. 2020 Semestar – Osijek (hibridi ko-
ruze, žit, lucerna…) in Lek veterina (prehranski do-
datki za krmljenje živali) 
Torek, 28. 01. 2020 Agromag  (hibridi koruze, 
trave…) 
Torek  04. 02. 2020 Syngenta (hibridi koruze, fito-
farmacija) 
Četrtek, 06. 02. 2020 Semenarna (hibridi koruze, 
krompir, trave..) in Basf (Fitofarmacija) 
 
Predavanje Agrosaat (datum javimo naknadno) 
 
Predavanja v Centru Naklo, sejna soba ob 10h: 
Petek 17. 01. 2020 Pioneer (hibridi koruze) 
Predavanje Agrosaat (datum javimo naknadno) 
 
Na predavanja vabljeni v čim večjem številu. Poskr-
bljeno bo tudi za malico. 
 
 
 

SEMENSKI KROMPIR IN KORUZA 
 
Zaradi raznih omejitev pri dobavah tretiranih (raz-
kuženih) sort koruze, bo potrebno pohiteti z naro-
čili le teh, ker so roki naročil datumsko omejeni. 
Prav tako je že čas za naročanje semenskega krom-
pirja. 
 

 
 
PONUDBA GNOJIL: 
Konec leta smo zakupili večje količine gnojil Kutina, 
cene so bolj  ugodne, kot trenutne na trgu,  zato 
vabljeni h nakupu pred sezono. Ravno tako imamo 
na zalogi gnojilo NPK 15/15/15 od Kappe, Rusko 
gnojilo 15/15/15+S v big bag vrečah po 500kg, mad-
žarski KAN… 
Zima je tudi primeren čas za apnenje tal. Na zalogi 
imamo agro apno v big bag vrečah po 500kg in vre-
čah po 25kg. Dobavljamo tudi apnena gnojila IGM 
Zagorje in Agrosaat.. 

Matjaž Podrekar, komercialist 

 
 

 


