Rokodelska
odličnost,
ki jo ohranjamo
za prihodnost.

Pomelaj
je ta, ki zna
priti do kruha
z lastnimi
rokami
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Pomelaj je zadruga za
delovno opolnomočenje
invalidov in drugih ranljivih
skupin iz Prekmurja.
S spoštovanjem lokalnih
tradicij in veščin ustvarjamo
nove priložnosti za delo in
razvoj podeželja.

Družbeno odgovorno.
Trajnostno. Etično!
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Bodi Pomelaj
Dovoli mojstrom,
da ti pokažejo,
kaj znajo.
www.pomelaj.si

VSEBINA

6
Koruzno ličje
Košarice – 8
Cekarji – 11
Torbice – 14
Okraski – 18
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Vrbova šiba
26 – Košara in pladenj
30 – Venček
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Domača kulinarika
Slani prigrizki – 34
Ekološko pecivo – 38
Slani dodatki – 39
Sladki prigrizki – 40
Marmelade – 43

45
Izdelki partnerjev
46 – Olja
46 – Pridelki
47 – Izdelki iz gline
47 – Izdelki iz lesa
48 – Darilna embalaža
49 – Namigi za izlete

Skupaj vam ponujamo tisto, kar (po)znamo od nekdaj.
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Koruzno

ličje

Vrhunsko kakovost izdelkov z
znamko POMELAJEVO BILJE
prepoznate po otipu ličja in
značilnem
načinu
pletenja
brez rezov gradiva. Uporabne
predmete iz bilja prekmurske
trdinke odlikujejo trpežnost,
trajnost in 100 % naravnost.
Po uporabi jih vrnite naravi.
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KOŠARICE
Košarica iz ličja za shranjevanje vaših
najmanjših dragocenosti. Košarica, spletena
iz tradicionalno obdelanega ličja s tehniko
naših prednikov.

Rjavo ličje je redko in uporabljeno za izbrane izdelke, ki jih naredimo po željah naših kupcev ali navdihu pletarke.
Ti izdelki niso vedno na zalogi, lahko pa jih v dogovorjenem času izdelamo po naročilu.
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Košarice

										

MAJHNA OKROGLA KOŠARICA
Višina: 7,5 cm, Premer: 10 cm
50100

SREDNJA OKROGLA KOŠARICA
Višina: 7 cm, Premer: 16 cm
50101

KORUZNO LIČJE

VELIKA OKROGLA KOŠARICA
Višina: 7,5 cm, Premer: 21 cm
50102
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OKROGLA KOŠARICA JELKA
Višina: 13 cm, Premer: 26 cm
50103

OKROGLA KOŠARICA BETKA
Višina: 10 cm, Premer: 25 cm
50104

OKROGLA KOŠARICA GIBANICA
Višina: 7 cm, Premer: 37 cm
50111

ŠATULJA
Višina: 19 cm, Premer: 23 cm
50108

OVALNA KOŠARICA ZA SADJE
Višina: 9 cm, Dolžina: 31 cm,
Širina: 19 cm
50109

OVALNA KOŠARICA LADJICA
Višina: 6,5 cm, Dolžina: 26 cm,
Širina: 12 cm
50110
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KORUZNO LIČJE

										

MAJHNA OGLATA KOŠARICA
Višina: 7,5 cm, Dolžina: 22 cm,
Širina: 18 cm
50118

SREDNJA OGLATA KOŠARICA
Višina: 11,5 cm, Dolžina: 24 cm,
Širina: 19 cm
50113

VELIKA OGLATA KOŠARICA
Višina: 12 cm, Dolžina: 30 cm,
Širina: 21 cm
50114

OGLATA KOŠARICA PREKMURKA
Višina: 5 cm, Dolžina: 17 cm,
Širina: 10 cm
50115

OGLATA KOŠARICA PREDALNIK
Višina: 16,5 cm, Dolžina: 32,5 cm,
Širina: 16,5 cm
50107

OGLATA KOŠARICA JELKA
Višina: 6 cm, Dolžina: 25 cm,
Širina: 25 cm
50119
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Košarice
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CEKARJI
Cekar iz ličja – narejen, da traja in vam
pomaga nositi več, kot bi lahko vzeli samo
v roke. Cekar, spleten iz tradicionalno
obdelanega ličja s tehniko naših prednikov.

Rjavo ličje je redko in uporabljeno za izbrane izdelke, ki jih naredimo po željah naših kupcev ali navdihu pletarke.
Ti izdelki niso vedno na zalogi, lahko pa jih v dogovorjenem času izdelamo po naročilu.
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KORUZNO LIČJE

										

OVALEN CEKAR BOKASTI
Višina: 25 cm, Dolžina: 34 cm
Širina: 17 cm
50200

OVALEN CEKAR NAKUPOVALNI
Višina: 20 cm, Dolžina: 44 cm
Širina: 21 cm
50214

OVALEN CEKAR BERNADKA
Višina: 25,5 cm, Dolžina: 39 cm
Širina: 15 cm
50202

OVALEN CEKAR VEDRO
Višina: 30 cm, Dolžina: 32 cm
Širina: 20 cm
50224

OKROGEL CEKAR MARIKA
Višina: 16,5 cm, Premer: 26,5 cm
50201

OGLAT CEKAR MLADOSTNI
Višina: 18 cm, Dolžina: 28 cm
Širina: 13 cm
50203

OGLAT CEKAR VESTNIK
Višina: 24,5 cm, Dolžina: 36 cm
Širina: 9 cm
50204

OGLAT CEKAR MICA
Višina: 24,5 cm, Dolžina: 33 cm
Širina: 14 cm
50206

OGLAT CEKAR ZVONKA
Višina: 23 cm, Dolžina: 36 cm
Širina: 14 cm
50216
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Cekarji

Cekarji										

OGLAT CEKAR CVETA
Višina: 31 cm, Dolžina: 40 cm
Širina: 12 cm
50207

OGLAT CEKAR LIZIKA, srednji
Višina: 27 cm, Dolžina: 26 cm
Širina: 10 cm
50211

KORUZNO LIČJE

OGLAT CEKAR LIZIKA, veliki
Višina: 28 cm, Dolžina: 32,5 cm
Širina: 11 cm
50209
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OGLAT CEKAR MESARSKI
Višina: 29 cm, Dolžina: 48 cm
Širina: 16 cm
50213

OGLAT CEKAR OTROŠKI
Višina: 12,5 cm, Dolžina: 20,5 cm
Širina: 9,5 cm
50210

SREDNJI CEKARČEK
Višina: 11 cm, Dolžina: 16 cm
Širina: 6,5 cm
50218

www.pomelaj.si

MINI CEKARČEK
Višina: 6 cm, Dolžina: 8 cm
Širina: 5 cm
50217
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TORBICE
Prav posebna torbica iz ličja, v katero boste lahko
spravile vse, česar nikakor ne morete pustiti
doma. Torbica iz ličja, spletena iz tradicionalno
obdelanega ličja s tehniko naših prednikov.

Rjavo ličje je redko in uporabljeno za izbrane izdelke, ki jih naredimo po željah naših kupcev ali navdihu pletarke.
Ti izdelki niso vedno na zalogi, lahko pa jih v dogovorjenem času izdelamo po naročilu.
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Torbice

										

SREDNJA BORŠA
Višina: 34 cm, Premer dna: 30 cm
Premer: 45 cm
50220

VELIKA BORŠA
Višina: 37 cm, Premer dna: 35 cm
Premer: 55 cm
50221

KORUZNO LIČJE

TORBICA IDA
Višina: 22 cm, Dolžina: 32 cm
Širina: 13 cm
50300
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TORBICA ANA
Višina: 21 cm, Dolžina: 31 cm
Širina: 13 cm
50301

TORBICA EVA
Višina: 16 cm, Dolžina: 2,5 cm
Širina: 12,5 cm
50302

TORBICA PISMO
Višina: 14,5 cm, Dolžina: 24 cm
Širina: 6 cm
50303

TORBICA MOJCA
Višina: 23 cm, Dolžina: 22 cm
Širina: 9 cm
50323

TORBICA JANJA
Višina: 35 cm, Dolžina: 26,5 cm
Širina: 10 cm
50324

TORBICA LINA
Višina: 17 cm, Dolžina: 16 cm
Širina: 8,5 cm
50325
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KORUZNO LIČJE

										

TORBICA TANJA
Višina: 30 cm, Dolžina: 32 cm
Širina: 20 cm
50319

OTROŠKA TORBICA ANIKA
Višina: 16,5 cm, Dolžina: 14,5 cm
Širina: 5,5 cm
50305

TORBICA SPIRALA
Premer: 23,5 cm
50326

MAJHEN KOVČEK
Višina: 10 cm, Dolžina: 24 cm
Širina: 26 cm
50307

SREDNJI KOVČEK
Višina: 22 cm, Dolžina: 42 cm
Širina: 30 cm
50308

ETUI IZ LIČJA
Višina: 16 cm, Dolžina: 24 cm
Širina: 4 cm
50306
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TORBICA ZA PRENOSNIK
Višina: 28 cm, Dolžina: 32 cm
Širina: 2,5 cm
50310

www.pomelaj.si

Torbice

Torbice

										

KORUZNO LIČJE
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OKRASKI
Okrasek iz ličja, ki lahko krasi vašo mizo,
darilo, polico ali celo novoletno jelko. Figurica
iz ličja, izdelana iz tradicionalno obdelanega
ličja s tehniko naših prednikov.

Izdelek je iz naravnih materialov in ročno delo po navdihu naših pletarjev, zato lahko po velikosti, obliki in barvi
uporabljenih materialov nekoliko odstopa od izdelka na sliki. Če imate v mislih točno določene barve ali velikost
izdelka, nas pokličite in pogovorili se bomo o možnostih, ki so na voljo.
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Okraski

										

FIGURICA ZAJČEK
Višina: 12 cm, Širina: 4 cm
50501

FIGURICA PUNČKA V LUPINICI
Višina: 5 cm, Premer: 3 cm
50503

KORUZNO LIČJE

FIGURICA ZVEZDICA
Premer: 18 cm
50524
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FIGURICA KOKOŠKA, držalo za pirhe
Višina: 6 cm, Širina: 7 cm
50526

FIGURICA CVET IZ LIČJA
Višina: cca 50 cm,
Premer cveta: 12-16 cm
50531

FIGURICA ŠTORKLJA V GNEZDU
Višina: 10 cm, Dolžina: 8 cm
Širina: 6 cm
50520

FIGURICA KRIŽ IZ LIČJA
Višina: 30 cm, Širina: 24 cm
50532

ANGELČEK
Višina: 9 cm, Širina: 7 cm
50502

ANGELČEK S KRILOM
Višina: 9 cm, Širina: 7 cm
50505
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KORUZNO LIČJE

										

ANGELČEK S KRILCEM
Višina: 9 cm, Širina: 8 cm
50508

ANGELČEK S SIVKO
Višina: 10 cm, Širina: 8 cm
50523

PUNČKA S SIVKO
Višina: 6 cm, Širina: 4,5 cm
50529

PTIČEK NA VRVICI
Dolžina: 8 cm
50504

FOLKLORNI PAR
Višina: 20 cm, Širina: 11 cm
50517

RAZLIČNE LUTKE
Višina: 20 cm, Širina: 11 cm
50522

PAR NA PODSTAVKU
Višina: 20 cm, Širina: 19 cm
50525

MARIJA
Višina: 20 cm, Širina: 5 cm
50527

ANGELČEK
Višina: 20 cm, Širina: 5 cm
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50528

Okraski

Okraski

										

ČAROVNICA, stoječa
Višina: 20 cm, Širina: 8 cm
50533

ČAROVNICA, viseča
Višina: 30 cm, Širina: 9 cm
50535

KORUZNO LIČJE

STRAŠILO
Višina: 40 cm, Širina: 10 cm
50536
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KOKOŠ
Višina: 13 cm, Dolžina: 19 cm
Širina: 8 cm
50537

DEKLE S KRUHOM
Višina: 20 cm, Širina: 5 cm
50538

ZAJEC
Višina: 20 cm, Dolžina: 13 cm
Širina: 8 cm
50514

JASLICE, mini
Višina: 5 cm, Premer: 2,5 cm
51001

JASLICE, majhne
Višina: 13 cm, Premer: 11 cm
51004

JASLICE, velike
Višina: 45 cm, Premer: 30 cm
51003
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KORUZNO LIČJE

										

JASLICE POMELAJ
Višina: 45 cm, Širina: 35 cm
51006

MAGNET CVET
Premer: 8 cm
50511

MAGNET ŠTORKLJA
Premer: 13 cm
50513

MAGNET PTIČKA
Premer: 10 cm
50518

MAGNET ANGELČEK
Premer: 6,5 cm
50539

NATIKAČI
Številke: 37/38, 39/40, 41/42,
43/44, 45/46
50803

POGRINJEK
Dolžina: 35 cm, Širina: 25,5 cm
50600

PODSTAVEK, okrogel
Premer: 23 cm
50603

PODSTAVEK, oglat
Širina: 20 cm, Dolžina: 20 cm
50610

22

www.pomelaj.si

Okraski

Okraski

										

STOJALO ZA BUTELJKE
Višina: 38 cm, Premer: 10 cm
50606

TULEC
Višina: 35 cm, Premer: 9 cm
50607

KORUZNO LIČJE

PANJ - darilni komplet brez medu
Višina: 16 cm, Premer: 11,5 cm
50702
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ZAPESTNICA
Dolžina: 18 cm, Širina: 2,5 cm
50808

LASNA SPONKA IZ LIČJA
Dolžina: 15 cm, Širina: 5 cm
50809

www.pomelaj.si

PODLAGA IZ LIČJA
mere po naročilu
50903

Vrbova

šiba

V vsaki košari z znamko
POMELAJEVO ŠIBJE je navdih
mojstra pletarja, ki je za svoj
izdelek izbiral šibe po debelini in
dolžini, po barvi in upogljivosti.
V vsakem izdelku Pomelajevega
šibja so poleg pletarskih veščin
vgrajeni tudi znanje o gojenju vrb,
presoja o pravem času rezanja
šib, pazljivo guljenje lubja pred ali
po dolgotrajnem in kuhanju.
Vsaka šiba je drugačna.
Vsaka košara je edinstvena.
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KOŠARA in PLADENJ
Košare in pladnji imajo skupno lastnost - prinašajo in
odnašajo lahko marsikaj; prve svojo vsebino skrijejo v
notranjost, drugi pa jih ponosno nosijo vsem na očeh.
Za vas smo jih spletli na tradicionalen način iz različno
pripravljenih šib.

Izdelek je iz naravnih materialov in ročno delo po navdihu naših pletarjev, zato lahko po velikosti, obliki in barvi
uporabljenih materialov nekoliko odstopa od izdelka na sliki. Če imate v mislih točno določene barve ali velikost
izdelka, nas pokličite in pogovorili se bomo o možnostih, ki so na voljo.
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Košara in pladenj										

OVALNA KOŠARICA
Višina: 9 cm, Dolžina: 29 cm
Širina: 18 cm
53001

OKRASNA KOŠARICA
Višina: 110 cm, Premer: 34 cm
53032

VRBOVA ŠIBA

SREDNJA KOŠARICA
Višina: 12 cm, Dolžina: 34 cm
Širina: 28 cm
53002
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VELIKA KOŠARICA
Višina: 12 cm, Premer: 32 cm
53000

MAJHNA OKROGLA KOŠARA
Višina: 20 cm, Premer zgoraj:: 41 cm
53016

SREDNJA OKROGLA KOŠARA
Višina: 25 cm, Premer zgoraj: 44 cm
53017

VELIKA OKROGLA KOŠARA
Višina: 27 cm, Premer zgoraj: 50 cm
53012

NIZKA OKROGLA KOŠARA
Višina: 12 cm, Premer zgoraj: 43 cm
53011

MAJHNA KOŠARA - KORBEL
Višina: 14 cm, Premer: 27 cm
53003
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VRBOVA ŠIBA

									

SREDNJA KOŠARA - KORBEL
Višina: 18 cm, Dolžina: 40 cm
Širina: 30 cm
53004

VELIKA KOŠARA - KORBEL
Višina: 20 cm, Premer: 30 cm
53005

SREDNJI PLADENJ
Višina: 11 cm, Dolžina: 42 cm
Širina: 32 cm
53014

OKROGEL PLADENJ
Premer: 30 cm
53031
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Košara in pladenj

MAJHEN PLADENJ
Višina: 11 cm, Dolžina: 34 cm
Širina: 23 cm
53013
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30

VENČEK
Venčki iz vrbovih šib in ličja vsakič presenetijo. Ker so sicer
vedno majhni ali veliki, ampak vsakič malce drugačni.
Nastajajo po navdihu naših pletark in narave, ki poskrbi za
različne odtenke uporabljenega materiala.

Izdelek je iz naravnih materialov in ročno delo po navdihu naših pletarjev, zato lahko po velikosti, obliki in barvi
uporabljenih materialov nekoliko odstopa od izdelka na sliki. Če imate v mislih točno določene barve ali velikost
izdelka, nas pokličite in pogovorili se bomo o možnostih, ki so na voljo.
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Venček									

VENČEK iz ličja, majhen - A
Premer: 13 cm
50507

VENČEK iz ličja, majhen - B
Premer: 13 cm
50507

		

VRBOVA ŠIBA

VENČEK iz ličja, majhen - C
Premer: 13 cm
50507
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VENČEK iz ličja, velik - D
Premer: 17 cm
50530

VENČEK iz ličja, velik - E
Premer: 17 cm
50530

VENČEK iz šibe, majhen - F
Premer: 27 cm
56023

VENČEK iz šibe, velik - G
Premer: 27 cm
50534

www.pomelaj.si

VENČEK iz šibe, velik - H
Premer: 27 cm
50534

Domača

kulinarika

Pomelajevo dobro je to, kar
je zraslo na vrtovih okoliških
kmetovalcev v Veliki Polani.
Predlagamo, da svoje košare
in cekarje do vrha napolnite z
domačimi sadnimi marmeladami
in drugimi dobrotami. Ne bo vam
žal!
Da bo tudi doma dobro kot na
Pomelajevem!
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SLANI PRIGRIZKI
Včasih dan potrebuje samo malce
več soli in hrustanja.

www.pomelaj.si

Slani prigrizki

									

DOMAČA KULINARIKA

SLANI PRIGRIZKI

DOMAČE SLANE PALČKE
Včasih dan potrebuje samo malce več soli in
hrustanja. Ročno izdelane kratke, hrustljave
domače slane palčke iz pšenične moke.
Neto količina:

Šifra

70 g

50788

150 g

50764

SESTAVINE:
pšenična moka (tip 500), mleko, jedilno rafinirano sončnično
olje, suhi kvas (emulgator E491), jedilna sol, sladkor, premaz
z jajcem.
POVPREČNA HRANILNA VREDNOST NA 100 g
Energijska vrednost

1951 kJ / 465 kcal

Maščobe

20,3 g

- od tega nasičene

3,4 g

Ogljikovi hidrati

59,0 g

- od tega sladkorji

2,7 g

Beljakovine

11,6 g

Sol

1,75 g

Izdelek lahko vsebuje sledi oreškov in sezama.
Hraniti v suhem in hladnem prostoru, brez neposrednega
vpliva sončne svetlobe.
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SLANI PRIGRIZKI

DOMAČE SLANE PALČKE
Včasih dan potrebuje samo malce več soli in
hrustanja. Ročno izdelane dolge, hrustljave
domače slane palčke iz pšenične moke.
Neto količina:

Šifra

200 g

50736

SESTAVINE:
pšenična moka (tip 500), mleko, jedilno rafinirano sončnično
olje, suhi kvas (emulgator E491), jedilna sol, sladkor, premaz
z jajcem.
POVPREČNA HRANILNA VREDNOST NA 100 g
Energijska vrednost

1951 kJ / 465 kcal

Maščobe

20,3 g

- od tega nasičene

3,4 g

Ogljikovi hidrati

59,0 g

- od tega sladkorji

2,7 g

Beljakovine

11,6 g

Sol

1,75 g

Izdelek lahko vsebuje sledi oreškov in sezama.
Hraniti v suhem in hladnem prostoru, brez neposrednega
vpliva sončne svetlobe.
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DOMAČA KULINARIKA

									 Slani prigrizki

SLANI PRIGRIZKI

PIRINE SLANE PALČKE
Včasih dan potrebuje samo malce več soli in
hrustanja. Ročno izdelane kratke, hrustljave
domače slane palčke iz pirine moke.
Neto količina:

Šifra

70 g

50790

150 g

50765

SESTAVINE:
pirina moka (27 %), pirina polnozrnata moka (27 %), mleko,
jedilno rafinirano sončnično olje, suhi kvas (emulgator E491),
jedilna sol (morska), sladkor, premaz s slanico.
POVPREČNA HRANILNA VREDNOST NA 100 g
Energijska vrednost

1969 kJ / 469 kcal

Maščobe

21,0 g

- od tega nasičene

3,5 g

Ogljikovi hidrati

56,4 g

- od tega sladkorji

3,9 g

Beljakovine

13,7 g

Sol

1,55 g

Izdelek lahko vsebuje sledi oreškov, sezama in jajc.
Hraniti v suhem in hladnem prostoru, brez neposrednega
vpliva sončne svetlobe.
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SLANI PRIGRIZKI

PRAŽENO BUČNO SEME
Privoščite si tisto najboljše, kar globoko v sebi
skrivajo prekmurske buče. Bučna semena,
pražena na sončničnem olju, z dodatkom soli.
Neto količina:

Šifra

70 g

50797

180 g

50703

SESTAVINE:
bučno seme, jedilno rafinirano sončnično olje, kuhinjska sol
POVPREČNA HRANILNA VREDNOST NA 100g
Energijska vrednost

2557 kJ / 616 kcal

Vsebnost olja

48,8 g

- od tega nasičene

8,5 g

Ogljikovi hidrati

8,9 g

- od tega sladkorji

1,9 g

Beljakovine

35,3 g

Sol

0,70 g

Hraniti v suhem in hladnem prostoru, brez neposrednega
vpliva sončne svetlobe.
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DOMAČA KULINARIKA

SLANI PRIGRIZKI

BUČNO SEME
Privoščite si najboljše, kar skrivajo
prekmurske buče.
Neto količina:

Šifra

200 g

50705

SESTAVINE:
bučno seme
POVPREČNA HRANILNA VREDNOST NA 100 g
Energijska vrednost

2421 kJ / 583 kcal

Vsebnost olja

46 g

- od tega nasičene

9g

Ogljikovi hidrati

18 g

- od tega sladkorji

0g

Beljakovine

25 g

Sol

0g

Hraniti v suhem in hladnem prostoru, brez neposrednega
vpliva sončne svetlobe.
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EKOLOŠKO PECIVO

DOMAČE SLANE PALČKE
Včasih dan potrebuje samo malce več soli in
hrustanja. Ročno izdelane kratke, hrustljave
domače slane palčke iz pšenične moke.
Neto količina:

Šifra

150 g

50731

SESTAVINE:
pšenična moka*, sojin napitek* (voda, soja (7,5 %)*, morska
sol*), sončnično olje*, kvas*, kuhinjska sol, sladkor*, kurkuma*.
(*iz kontrolirane ekološke predelave)
POVPREČNA HRANILNA VREDNOST NA 100 g
Energijska vrednost

460 kcal / 1950 kJ

Maščobe

20 g

- od tega nasičene

3,3 g

Ogljikovi hidrati

60 g

- od tega sladkorji

2,5 g

Beljakovine

11,5 g

Sol

1,7 g

Izdelek lahko vsebuje sledi oreškov, sezama, jajc in mleka.
Hraniti v suhem in hladnem prostoru, brez neposrednega
vpliva sončne svetlobe.
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EKOLOŠKO PECIVO

PIRINE SLANE PALČKE
Včasih dan potrebuje samo malce več soli in
hrustanja. Ročno izdelane kratke, hrustljave
domače slane palčke iz pirine moke.
Neto količina:

Šifra

150 g

50701

SESTAVINE:
pirina moka* 28 %, pirina polnozrnata moka* 28 % sojin
napitek* (voda, soja (7,5 %)*, morska sol*), sončnično olje*,
kvas*, kuhinjska sol, sladkor*, kurkuma*
(*iz kontrolirane ekološke predelave)
POVPREČNA HRANILNA VREDNOST NA 100g
Energijska vrednost

465 kcal / 1967 kJ

Maščobe

20,5 g

- od tega nasičene

3,4 g

Ogljikovi hidrati

58 g

- od tega sladkorji

3,7 g

Beljakovine

13,5 g

Sol

1,5 g

Izdelek lahko vsebuje sledi oreškov, sezama, jajc in mleka.
Hraniti v suhem in hladnem prostoru, brez neposrednega
vpliva sončne svetlobe.
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Slani dodatki

									

DOMAČA KULINARIKA

SLANI DODATKI

ZELENJAVNI DODATEK, suh
Okus domačega zelenjavnega vrta, skrit v
zelenjavni mešanici v prahu. Mešanica sveže
zelenjave z dodatkom soli.
Neto količina:

Šifra

70 g

50712

SESTAVINE:
sušena zelenjava 60 % (korenček, por, peteršilj, pastinak,
čebula), kuhinjska sol.

POVPREČNA HRANILNA VREDNOST NA 100g
Energijska vrednost

859 kJ / 202 kcal

Maščobe

1,2 g

- od tega nasičene

0,3 g

Ogljikovi hidrati

41,4 g

- od tega sladkorji

22,1g

Beljakovine

6,5 g

Sol

42,2 g

Hraniti v suhem in hladnem prostoru, brez neposrednega
vpliva sončne svetlobe.
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SLANI DODATKI

ZELENJAVNI DODATEK, moker
Okus domačega zelenjavnega vrta, skrit v
zelenjavni mešanici v prahu. Mešanica sveže
zelenjave z dodatkom soli.
Neto količina:

Šifra

210 ml

50710

SESTAVINE:
sušena zelenjava 80 % (korenček, por, peteršilj, zelena,
pastinak, čebula), kuhinjska sol.

POVPREČNA HRANILNA VREDNOST NA 100g
Energijska vrednost

166 kJ / 39 kcal

Maščobe

0,3 g

- od tega nasičene

<0,1 g

Ogljikovi hidrati

8,3 g

- od tega sladkorji

5,1 g

Beljakovine

0,8 g

Sol

17,6 g

Hraniti v suhem in hladnem prostoru, brez neposrednega
vpliva sončne svetlobe.

www.pomelaj.si
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SLADKI PRIGRIZKI
Majhni prigrizki, ki zdravo posladkajo tudi
oblačen dan.

www.pomelaj.si
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DOMAČA KULINARIKA

SLADKI PRIGRIZKI

DOMAČI OVSENI PIŠKOTI
Majhni prigrizki, ki zdravo posladkajo tudi oblačen
dan. Ročno izdelani domači piškoti z ovsenimi
kosmiči iz pirine polnozrnate moke.
Neto količina:

Šifra

70 g

50804

150 g

50756

SESTAVINE:
ovseni kosmiči (35 %), margarina: [rastlinski maščobi
(palmova, kokosova v spremenljivih deležih), voda, rastlinski
olji (sončnično, repično v spremenljivih deležih), jedilna
sol (0,4 %), emulgatorja: sojin lecitin, mono- in digliceridi
maščobnih kislin, konzervans: sorbinska kislina; sredstvo za
uravnavanje kislosti: citronska kislina: aroma, barvilo: beta
karoten],, pirina polnozrnata moka, jajca, rjavi sladkor, soda
bikarbona.
POVPREČNA HRANILNA VREDNOST NA 100g
2086 kJ / 499 kcal
Energijska vrednost
26,8 g
Maščobe
11,4 g
- od tega nasičene
54,8 g
Ogljikovi hidrati
20,2 g
- od tega sladkorji
9,6 g
Beljakovine
0,38 g
Sol
Izdelek lahko vsebuje sledi oreškov, sezama in mleka.
Hraniti v suhem in hladnem prostoru, brez neposrednega
vpliva sončne svetlobe.
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SLADKI PRIGRIZKI

PIŠKOTI Z BUČNIMI SEMENI
Ko se bučna semena znajdejo tam, kjer bi jih
najmanj pričakovali. Ročno izdelani domači piškoti
z ovsenimi kosmiči iz pirine polnozrnate moke.
Neto količina:

Šifra

70 g

50787

150

50709

SESTAVINE:
pirina moka (40%), bučna semena, rjavi sladkor, maslo
(vsebuje najmanj 82% mlečne maščobe), soda bikarbona,
jajca.
POVPREČNA HRANILNA VREDNOST NA 100g
Energijska vrednost

1878 kJ / 449 kcal

Maščobe

42,6 g

- od tega nasičene

10,5 g

Ogljikovi hidrati

45,0 g

- od tega sladkorji

15,4 g

Beljakovine

9,5 g

Sol

0,35 g

Izdelek lahko vsebuje sledi oreškov in sezama.
Hraniti v suhem in hladnem prostoru, brez neposrednega
vpliva sončne svetlobe.
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SLADKI PRIGRIZKI

POLNOZRNATI KUPČKI
Veliki samo za en grižljaj, ki napolni srce in
želodec. Piškoti iz pirine polnozrnate moke.
Neto količina:

Šifra

70 g

50789

150 g

50728

SESTAVINE:
pirina polnozrnata moka (32%),margarina: [rastlinski maščobi
(palmova, kokosova v spremenljivih deležih), voda, rastlinski
olji (sončnično, repično v spremenljivih deležih), jedilna
sol (0,4 %), emulgatorja: sojin lecitin, mono- in digliceridi
maščobnih kislin, konzervans: sorbinska kislina; sredstvo za
uravnavanje kislosti: citronska kislina: aroma, barvilo: beta
karoten], orehi, rjavi sladkor, jajca, mešanica semen (laneno,
sezamovo, bučno seme), soda bikarbona.
POVPREČNA HRANILNA VREDNOST NA 100g
Energijska vrednost

2328 kJ / 559 kcal

Maščobe

37,1 g

- od tega nasičene

11,3 g

Ogljikovi hidrati

37,1 g

- od tega sladkorji

18,1 g

Beljakovine

11,4 g

Sol

0,60 g

Izdelek lahko vsebuje sledi mleka.
Hraniti v suhem in hladnem prostoru, brez neposrednega
vpliva sončne svetlobe.
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DOMAČA MARMELADA

MUŠKATNA BUČA IN JABOLKO
Marmelada, ki vam pred očmi nariše sliko
vaše babice ob štedilniku. Marmelada iz
muškatne buče, zgoščena z jabolki.
Neto količina:

Šifra

210 ml

50752

SESTAVINE:
muškatna buča, jabolka, sladkor, citronska kislina, klinčki.
Izdelano iz 90g sadja na 100g.
POVPREČNA HRANILNA VREDNOST NA 100g
Energijska vrednost

468 kJ / 110 kcal

Maščobe

0,2 g

- od tega nasičene

0,1 g

Ogljikovi hidrati

26,2 g

- od tega sladkorji

9,8 g

Beljakovine

0,9 g

Sol

0,0018 g

Hraniti v suhem in hladnem prostoru, brez neposrednega
vpliva sončne svetlobe.
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Marmelade

									

DOMAČA KULINARIKA

DOMAČA MARMELADA

RDEČA PESA IN JABOLKO
Marmelada, ki vam pred očmi nariše sliko vaše
babice ob štedilniku. Marmelada iz rdeče pese,
zgoščena z jabolki.
Neto količina:

Šifra

210 ml

50751

SESTAVINE:
“rdeča pesa, jabolka, sladkor, citronska kislina, klinčki.
Izdelano iz 86 g sadja na 100 g. “
POVPREČNA HRANILNA VREDNOST NA 100g
Energijska vrednost

512 kJ / 121 kcal

Maščobe

0,2 g

- od tega nasičene

0,1 g

Ogljikovi hidrati

28,6 g

- od tega sladkorji

27,0 g

Beljakovine

1,1 g

Sol

0,068 g

Hraniti v suhem in hladnem prostoru, brez neposrednega
vpliva sončne svetlobe.
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DOMAČA MARMELADA

SLIVA IN JABOLKO
Marmelada, ki vam pred očmi nariše sliko
vaše babice ob štedilniku. Marmelada iz jurke,
zgoščena z jabolki.
Neto količina:

Šifra

210 ml

50759

SESTAVINE:
sliva, jabolka, sladkor, citronska kislina
Izdelano iz 86 g sadja na 100g
POVPREČNA HRANILNA VREDNOST NA 100g
Energijska vrednost

554,25 kJ / 132,47 kcal

Maščobe

0,0 g

- od tega nasičene

0,0 g

Ogljikovi hidrati

32,59 g

- od tega sladkorji

31,11 g

Beljakovine

0,0 g

Sol

0,0038 g

Hraniti v suhem in hladnem prostoru, brez neposrednega
vpliva sončne svetlobe.
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DOMAČA MARMELADA

VIŠNJA IN JABOLKO
Marmelada, ki vam pred očmi nariše sliko
vaše babice ob štedilniku. Marmelada iz
višenj, zgoščena z jabolki.
Neto količina:

Šifra

210 ml

50757

SESTAVINE:
višnja, jabolka, sladkor, citronska kislina
Izdelano iz 91 g sadja na 100 g.
POVPREČNA HRANILNA VREDNOST NA 100g
Energijska vrednost

672 kJ / 158 kcal

Maščobe

0,2 g

- od tega nasičene

0,1 g

Ogljikovi hidrati

37,8 g

- od tega sladkorji

30,2 g

Beljakovine

1,3 g

Sol

0,0038 g

Hraniti v suhem in hladnem prostoru, brez neposrednega
vpliva sončne svetlobe.
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DOMAČA MARMELADA

JURKA IN JABOLKO
Marmelada, ki vam pred očmi nariše sliko
vaše babice ob štedilniku. Marmelada iz jurke,
zgoščena z jabolki.
Neto količina:

Šifra

210 ml

50754

SESTAVINE:
Jurka, jabolka, sladkor, citronska kislina
Izdelano iz 85 g sadja na 100 g
POVPREČNA HRANILNA VREDNOST NA 100g
Energijska vrednost

560kJ / 132 kcal

Maščobe

0,3 g

- od tega nasičene

0,1 g

Ogljikovi hidrati

31,7 g

- od tega sladkorji

30,9 g

Beljakovine

0,6 g

Sol

0,0038 g

Hraniti v suhem in hladnem prostoru, brez neposrednega
vpliva sončne svetlobe.
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Marmelade

IZDELKI PARTNERJEV

Skupaj vam ponujamo tisto,
kar (po)znamo od nekdaj.

S projektom ZRP Pomelaj tradicionalnim

ohranjamo bogato kulturno dediščino

obrtem z našega območja odpiramo pot v

in nudimo nova znanja ter zaposlitev težje

prihodnost in jim zagotavljamo preživetje

zaposljivim skupinam ljudi. Projekt se

v sodobnem svetu, povezujemo lokalne

sofinancira iz naslova podukrepa Podpora

ponudnike

in

za izvajanje operacij v okviru strategije

skupaj z njimi oblikujemo

lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter

turistične produkte, ki so primerni za

ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za

prodajo in predstavitev širši publiki. Hkrati

razvoj

izboljšujemo turistično ponudbo območja,

podeželje.

obrti

ter

tradicionalnih

izdelkov

podeželja -

Evropa investira v

Katalog je nastal v okviru projekta Doživetje ponudbe Dežele štorkelj, podukrep 19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja,
ki ga vodi skupnost, ob finančni pomoči sklada EKSRP. Za vsebino je odgovoren ZRP Pomelaj z.o.o. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa
razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

IZDELKI PARTNERJEV

BUČNO OLJE

OREHOVO OLJE

Mletje, praženje bučnih semen.

Mletje, praženje orehovih jedrc.

Neto količina:

Šifra

Neto količina:

Šifra

250 ml

00713

2250 ml

00211

500 ml

00714

1000 ml

00210

Sestavine: Orehova jedrca.
Hraniti v hladnem in temnem prostoru.

Sestavine: Bučno seme.

Proizvajalec:

Hraniti v hladnem in temnem prostoru.

Mlinarstvo in oljarstvo Boštjan Premoša s.p.

Proizvajalec:
Mlinarstvo in oljarstvo Boštjan Premoša s.p.
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KROMPIR, olupljen in vakuumsko pakiran

ČEBULA, olupljena in vakuumsko pakirana

Krompir je sveže olupljen in vakuumsko pakiran, brez
dodanih konzervansov. Priporočamo ga vsem gastronomskim
obratom. Krompir je iz integrirane pridelave, saj se zavedamo,
da je kakovost hrane na prvem mestu. Na kmetiji pridelujemo
le najboljše in v svetovnem merilu priznane sorte. Krompir
pakiramo po 5 kg in 10 kg. Po naročilu ga narežemo za
pomfrit, na kocke ali krhlje.

Vakuumsko pakirana čebula ohrani vso svežino in okus tako
da bodo vaše jedi postale še boljše. Čebulo vam dostavimo
v rinfuzi v PVC posodah ali pakirano po 5 kg. Čebulo po
naročilu narežemo v kolobarje ali jo sesekljamo.

Pridelovalec:

Pridelovalec:

Kmetija Kolenko d.o.o.

Kmetija Kolenko d.o.o.

www.pomelaj.si
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DETEL NA DROGU

PIŠČAL – PTIČJE PETJE

Detlja dvignemo po drogu navzgor in ga
spustimo, da se spušča kot če bi kljuval v les.

V izdelek nalijemo vodo in pihnemo, da zaslišimo
zvok ptic.

Šifra

Šifra

00511

00515

Material: les, kovina, barva

Material: glina

Višina: 35 cm, Premer: 8 cm

Dolžina: 8 cm, Višina: 6,5 cm

Proizvajalec:

Proizvajalec:

Akul, trgovina na drobno na stojnici

Akul, trgovina na drobno na stojnici

Anton Gjerek s.p.

Anton Gjerek s.p.
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ŠTORKLJA V GNEZDU, glina

DETEL ZVONEC

Štorklja, izdelana iz gline, gnezdo izdelano iz vej.

Naravni zvonec za vrata.

Šifra

Šifra

00516

00510

Material: glina, vejice, mah

Material: les, vrvica

Višina: 12 cm, Premer: 11 cm

Dolžina: 5,50 cm, Širina: 10 cm, Višina: 10,5 cm

Proizvajalec:

Proizvajalec:

Akul, trgovina na drobno na stojnici

Akul, trgovina na drobno na stojnici

Anton Gjerek s.p.

Anton Gjerek s.p.
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DARILNA VREČKA IZA

DARILNA VREČKA EVA

Večnamenska darilna vrečka za vse priložnosti.
Idealna je za poslovna darila in čas obdarovanj.

Večnamenska darilna vrečka za vse priložnosti.
Idealna je za poslovna darila in čas obdarovanj.

Šifra

56024
Papirnate vrečke so izdelane iz papirja Natron,
gramature 70g/m2. Ročaji so izdelani iz barvne
pletene vrvi debeline 5 mm.
Dolžina: 22 cm, Širina: 10 cm, Višina: 28 cm
Proizvajalec:
Društvo za razvoj podeželja - Pomelaj
(Vidékfejlesztési Egyesület - Pomelaj)

Šifra

56031
Papirnate vrečke so izdelane iz papirja Natron,
gramature 70g/m2. Ročaji so izdelani iz barvne
pletene vrvi debeline 2 mm.
Dolžina: 12 cm, Širina: 6 cm, Višina: 19 cm
Proizvajalec:
Društvo za razvoj podeželja - Pomelaj
(Vidékfejlesztési Egyesület - Pomelaj)
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DARILNA EMBALAŽA, majhna

DARILNA EMBALAŽA, srednja

Zložljiva škatla iz valovitega kartona se uporablja
za pakiranje različnih darilnih paketov (bučno
seme, med, marmelada, piškoti, ...).

Zložljiva škatla iz valovitega kartona se uporablja
za pakiranje različnih darilnih paketov (slane
palčke, bučno olje, liker,...).

Šifra

Šifra

56030

56029

Dolžina: 10,5 cm, Širina: 7 cm, Višina: 23 cm

Dolžina: 17 cm, Širina: 6 cm, Višina: 22 cm

Proizvajalec:

Proizvajalec:

Društvo za razvoj podeželja - Pomelaj

Društvo za razvoj podeželja - Pomelaj

(Vidékfejlesztési Egyesület - Pomelaj)

(Vidékfejlesztési Egyesület - Pomelaj)

www.pomelaj.si

IZDELKI PARTNERJEV

SIVKA V VREČKI

PREKMURSKA DOMAČIJA V LIPI

Vrečka napolnjena z dišečo sivko. Vrečke so primerne
za obdarovanje, za različne priložnosti - obletnice,
uporabljamo jih za odišavljanje omar, predalov in
majhnih prostorov. Po želji na vrečko nalepimo tudi
rožico iz ličja ali jo okrasimo z jubilejno letnico.

Lipa je idilična panonska vasica, ki se v celoti razprostira na
ravninskem delu Prekmurja. V središču naselja se nahaja
izletniška točka Prekmurska domačija. Panonska prekmurska
domačija s svojo opremo sodi med glavne spomenike ljudske
kulture v Prekmurju. V Lipi je na ogled je postavljena tipična
domačija: panonska hiša (zgrajena iz lesa, pokrita s slamo),
gümlo – škedenj, vodnjak na ključ, kmečko orodje in oprema.
V hiši se nahaja informacijska pisarna s trgovino, ki predstavlja
hkrati info točko Ekomuzeja Mura. V veliki sobi si obiskovalci
lahko ogledajo film o panonskem stavbarstvu.

Šifra

56032
Dolžina: 7 cm, Širina: 3 cm, Višina: 9 cm
Proizvajalec:
Društvo za razvoj podeželja - Pomelaj

Izvajalec:

(Vidékfejlesztési Egyesület - Pomelaj)

Zavod za turizem in kulturo Beltinci
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OTOK LJUBEZNI V IŽAKOVCIH

GRAD BELTINCI

V neposredni bližini Beltinec se nahaja priljubljena izletniška
točka »Otok ljubezni« v Ižakovcih, ki se ponaša s plavajočim
mlinom na reki Muri in brodom, ki ohranja starodavni način
prečkanja reke Mure. V »Brežni hiši« ob mlinu se nahaja stalna
razstavna zbirka Büjraštvo na reki Muri, turistično informativna
pisarna ter prodajalna z izdelki domače obrti, moko iz mlina,
pijačo in turistično literaturo.

Enonadstropna, izvirno štiritraktna opečna graščina izvira
iz 15./16. stoletja. Kljub prezidavam je ohranila značilno
baročno podobo. Grad je predstavljal nekoč osrednje mesto
dogajanja, shajanja vseh pomembnejših osebnosti. Danes se
v gradu nahajajo stalne razstavne zbirke Zgodovina zdravstva
v Pomurju s poudarkom na lekarništvu, Plemiške družine v
beltinskem gradu, Salon grofice Marije Iphigenije Zichy, Zavod
za turizem in kulturo Beltinci, razstavni in poročni prostori ter
restavracija.

Izvajalec:
Zavod za turizem in kulturo Beltinci

Izvajalec:
Zavod za turizem in kulturo Beltinci
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POMURSKI POLETNI FESTIVAL

MARTINOVANJE

Pomurski poletni festival je tradicionalna prireditev društva
ŠTRK Slovenija, ki vsako leto poteka prvi teden v avgustu.
Združuje kulinarična tekmovanja in športne igre, turistično
tržnico, srečanje starodobnikov, razstavo tehnike, vozil in
orodja ter pestro koncertno večerno dogajanje. Organizatorji
vsakič poskrbijo, da so dogodki skozi ves dan primerni za vse
starostne skupine in različne interese obiskovalcev.

Martinovanje se praznuje kot praznik vina. Do tega dne se
mošt obravnava kot nečisto in grešno novo vino, ki se ob
blagoslovitvi spremeni v pravo vino. V Veliki Polani pa se poleg
mošta in vina na stojnicah razstavlja marsikaj zanimivega.
Različni lokalni proizvajalci se predstavijo s svojimi produkti –
čebelarji, izdelki iz ličja in šibe, žgane pijače, predelava sadja
in zelenjava, ...

Izvajalec:

Izvajalec:

Društvo ŠTRK Slovenija

Zavod za turizem in kulturo Beltinci
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KOŠNJA

BAZAR

Polanski Pücki, sekcija društva ŠTRK Slovenija je organizator
košnje po starem za pokal Občine Velika Polana, ki se odvija
v drugi polovici maja. Polanski Pücki prikažejo nekatere stare
običaje in kmetijsko tehniko, tekmovalci pa v različnih igrah na
prostem in v košnji tekmujejo.

Na koncu leta se otroci razveselijo prihoda dobrih treh mož
– svetega Miklavža, dedka Mraza ter Božička. Radi pa se s
svojimi izdelki na stojnicah v šotoru predstavijo in popijejo
omamen vonj božičnega čaja. Prireditveni prostor se okrasi z
živimi smrečicami in svetlečimi dekoracijami, oder obiščejo
jelenčki, kjer se slišijo zvoki božične glasbe.

Izvajalec:

Izvajalec:

Društvo ŠTRK Slovenija

Društvo ŠTRK Slovenija

www.pomelaj.si

IZDELKI PARTNERJEV

JENAMENA FEST
Jenamena fest je festival, ki v svojem programu že vrsto
poletij združuje zabavo z ohranjanjem kulturne dediščine
Prekmurja. Bogat program, ki pritegne ljudi od blizu in daleč,
vsebuje delavnice, predstave, glasbene prireditve in animacije
ter skrbi, da se v njem najdejo mladi in starejši. Oboji domov
odnesejo spomine na pristna doživetja in novo znanje starejših
in mlajših generacij prekmurskih ustvarjalcev.

Izvajalec:
Kulturno-turistično društvo Črenšovci

DOMOLJUBNE PRIREDITVE OB 100-LETNICI
ZDRUŽITVE PREKMURSKIH SLOVENCEV Z
MATIČNIM NARODOM V OBČINI ČRENŠOVCI
Ob 100-letnici združitve Prekmurja z matičnim narodom
smo se podali na kolesarjenje ob branikih slovenstva v
Občini Črenšovci, pripravili in predstavili zbornik Spominčice,
sodelovali na okrogli mizi in končno zaključili z osrednjo
občinsko prireditvijo, na kateri je slovenski predsednik
g. Borut Pahor, položil venec pred spomenikom
Jožefa Klekla st.

Izvajalec:
Občina Črenšovci
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Pomelajevo
je tam, kjer je
preteklost navdih
prihodnosti

Pridi na obisk
na Pomelajevo.

Ponujamo vam predstavitev
Pomelaja, Zadruge in zaposlitvenega
centra Pomelaj, ogled izdelovanja
izdelkov iz ličja in šibe in delavnice
izdelave izdelkov iz ličja.

Za obisk nam pišite na info@pomelaj.si
ali nas pokličite na +386 41 549 256.

Katalog izdelkov Pomelaj | Izdajatelj: ZRP Pomelaj, Mala Polana 103, 9225 Velika Polana, +386 2 573 70 36, info@pomelaj.si,
Idejna zasnova, oblikovanje in produkcija: Frontlab d.o.o., Naklada: 2.000 izvodov, Avgust 2019

54

Skupni tržni servis
Skladno z osnovnim namenom našega delovanja, pomoči pri razvoju
lokalnega okolja in lokalnih partnerstev, želimo pomagati tudi drugim.
Poleg prodaje lastnih izdelkov iz koruznega ličja in vrbove šibe, lahko

v okviru naše zadruge svoje rokodelske izdelke
ponujajo tudi drugi lokalni proizvajalci.
Skupni nastop na trgu nam vsem zagotavlja sinergijske učinke,
hkrati pa je naša ponudba na ta način pestrejša in zato bolj
zanimiva za različne cilje skupine kupcev.

www.pomelaj.si

Pomelaj je ta,
ki zna priti do kruha
z lastnimi rokami
Kot so različni naši izdelki in zamisli, ponujamo

tudi raznovrstno sodelovanje: vaše izdelke
lahko prodajamo v naši trgovini, vam v prodajo pri vas
ponudimo naše stvaritve ali pa združimo moči in ideje
ter naše in vaše izdelke povežemo v privlačne tematske
pakete, ki jih boste lahko uporabili za različne priložnosti
– poslovna darila, pakete dobrodošlice, zahvalnice ali
podobno. Ker s sodelovanjem rastemo mi in vi.

Kaj, ko bi naredili kar Pomelajev

paket in v njem združili vse, kar bo navdušilo
vaše poslovne partnerje ali družinske prijatelje?
Povsem po vašem navdihu z našimi izdelki.

Pomelajeva proizvodnja je butična, kar pomeni,

najkrajšem času. Če izdelek potrebujete takoj,

da sproti izdelujemo le manjše količine izdelkov,

morda že naslednji dan, nas pokličite. Preverili

da so ti vedno sveži in lepi. Občasno se nam zato

bomo, ali imamo izdelek na zalogi in se v primeru,

zgodi, da katerega od izdelkov nimamo na zalogi

da ga nimamo, z vami dogovorili, do kdaj vam ga

in ga ne moremo poslati nemudoma, vendar se

lahko zagotovimo.

Pomelajevci potrudimo, da ga izdelamo v kar

POMELAJ, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o.

POSLOVNA NAROČILA

Mala Polana 103
Mala Polana, 9225 Velika Polana

info@pomelaj.si, +386 41 549 256
(Dragica Horvat)

Matična številka: 1807064000 | ID za DDV: SI78908922 | Zavod je davčni zavezanec
Vpis v sodni register: št. vložka 10269000 pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti | IBAN
SI56 0234 2025 3692 242, SWIFT oz. BIC: LJBASI2X, NLB d.d.

NAMIGI ZA IZLETE
kontakt izvajalca

Izdelki iz ličja in šibe so iz naravnih materialov in ročno delo po navdihu
naših pletarjev, zato lahko po velikosti, obliki in barvi uporabljenih
materialov nekoliko odstopa od izdelka na sliki. Če imate v mislih točno
določene barve ali velikost izdelka, nas pokličite in pogovorili se bomo
o možnostih, ki so na voljo.
Rjavo ličje redko in uporabljeno za izbrane izdelke, ki jih naredimo po
željah naših kupcev ali navdihu pletarke. Ti izdelki niso vedno na zalogi,
lahko pa jih v dogovorjenem času izdelamo po naročilu.

www.pomelaj.si

DELOVNI ČAS
PON–PET 6.30–14.30 h
Za obisk trgovine smo zunaj
delovnega časa (popoldan, ob
praznikih ali vikendih) na voljo po
dogovoru.
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ZRP Pomelaj z.o.o.
Mala Polana 103, SI - 9255 Velika Polana
+386 2 573 70 36, info@pomelaj.si
CRO

/pomelajmalapolana

www.pomelaj.si

Katalog je nastal v okviru projekta Doživetje ponudbe Dežele štorkelj, podukrep 19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja,
ki ga vodi skupnost, ob finančni pomoči sklada EKSRP. Za vsebino je odgovoren ZRP Pomelaj z.o.o. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa
razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

