
Izdelki in paketi



V SODELOVANJU S SOCIALNIM PODJETJEM KOOPERATIVA DAME VAM 
PONUJAMO SLOVENSKE PROIZVODE IZ LOKALNIH SESTAVIN

CENIK:
                                               €
Njam piškoti iz kozarca (370 ml)                         5,50 
Njam piškoti iz kozarca (580ml)                         6,90 
NjNjam piškoti iz kozarca (720 ml)                         7,90 
Dvojni paket v darilni embalaži:                         
1. Zeliščna sol po izbiri, Vegigeta                           7,30
2. Zeliščni sladkor po izbiri, zeliščna sol po izbiri                8,10
3. Zeliščni sladkor po izbiri, domači piškoti po izbiri              6,60 
4. zeliščni sladkor z okusom sivke in pomaranče                8,50
Vse cene vsebujejo DDV.

PProizvode lahko dobite tudi v enojem pakiranju.
Če bi želeli druge kombinacije proizvodov, vam lahko pripravimo ponudbo po vaši meri. 
Darilnim proizvodom in paketom lahko dodamo logotip ali nalepko vašega podjetja.

OPISI PROIZVODOV

NJAM PIŠKOTI IZ KOZARCA
 Mešanica vsebuje vse kar potrebujete, da spečete okusne domače piškote. 
Kvalitetne polnovredne sestavine in recept z navodili za pripravo.

•• 370 ml kozarec - približno 20 piškotov  
• 580 ml kozarec - približno 30 piškotov  
• 720 ml kozarec - približno 40 piškotov

Njam piškoti vsebujejo: mešanico polnozrnate in bele moko, rjavi sladkor, koščke 
temne čokolade, kakav, mlete orehe, mandlje, mleto pomarančno lupinico in 
pecilni prašek iz vinskega kamna.

ZELIŠČNE SOLI (70 g)
»»Rdeča pikantna« zelišča sol vsebuje tradicionalno pridelano piransko sol (95 %), 
posušena zelišča (5 %) - rdečo sladko papriko, kumino in različne vrste rdečih 
čilijev.



Zeliščna sol »Spomin na morje« vsebuje tradicionalno pridelano piransko sol
(95 %), posušena zelišča (5 %) - rožmarin, sivko, žajbelj in origano.

Domače zeliščne soli imajo čudovito aromo in z njimi lahko obogatite tako 
zelenjavne, kot tudi mesne jedi.

ZELIŠČNI SLADKORJI (70 g)
PPomarančni nerafinirani trsni sladkor je mleti nerafinirani rjavi trsni sladkor 
ekološkega izvora (93 %) z dodatkom naravno posušene pomarančne lupinice (7 %).

Sivkin nerafinirani trsni sladkor je mleti nerafinirani rjavi trsni sladkor ekološkega 
izvora (99 %) z dodatkom naravno posušene jedilne sivke (1 %).

Pomarančni in sivkin zeliščni sladkor sta zaradi izjemne arome primerna za 
pripravo sladic, sladoleda, krem, shrankov in napitkov.

DOMAČI PIŠKOTI ZA ZDRAVJU PRIJAZNEJŠE SLADKANJE (100 g)
PPomarančni piškoti so veganski piškoti sestavljeni iz pirine moke, ovsenih 
kosmičev, kokosovega olja, pomarančnega nerafiniranega trsnega sladkorja, 
riževega mleka in vinskega kamna.

Sivkini piškoti so veganski piškoti sestavljeni iz pirine moke, ovsenih kosmičev, 
kokosovega olja, sivkinega nerafiniranega trsnega sladkorja, riževega mleka in 
vinskega kamna.

S S programom zdravju prijaznih piškotov ponujamo vsem, ki se radi sladkajo, 
možnost, da to počnejo na zdravju in počutju prijaznejši način. Pri izdelavi teh 
piškotov ne uporabljamo bele pšenične moke, margarine in belega sladkorja. 

VEGIGETA (220 g)
Vegigeta je zelenjavni dodatek jedem. Izdelan je iz rumenega in rdečega korenja, 
gomolja in listja zelene, gomolja in listja peteršilja, pora in luštreka z dodano 
tradicionalno pridelano piransko soljo iz Sečoveljskih solin. Vegigeta je izvrstni 
nnaravni dodatek pri pripravi mesnih in zelenjavnih jedi.

Za izdelavo smo uporabili lokalno pridelano slovensko zelenjavo. Poskrbeli smo, da 
so nabavne poti in čas pobiranja zelenjave do predelave čim krajši, saj s tem 
ohranimo čim več koristnih lastnosti zelenjave za naše zdravje. Ni dodanih 
konzervansov, aditivov, škrobov ali ojačevalcev okusa.


