
Navedene redne in akcijske cene veljajo od 23. do 30. 9. 2020 v trgovinah Tuš (brez franšiz). 
Širina ponudbe je odvisna od asortimana poslovalnice. 

DOBRO,
BOLJŠE,

SLOVENSKO



KOZJI JOGURT
• Beka • 300 ml  

• 2,49 €

KOZJE MLEKO
• Beka • 1 l  

• 2,49 €

KOZJA SIROTKA
• Beka • 1 l  

• 1,45 €

CVETLIČNI MED TUŠ 
• Proizvajalec: Medex 

• 450 g • 4,89 €

TEKOČI JOGURT  
(navadni)  

• 250 ml • 0,79 €

SADNI JOGURT (borovnica, jagoda, pečena 
jabolka) • 250 ml  • 1,15 €

DOMAČA SLADKA SKUTA 
(polnomastna)  

• 500 g • 2,69 €

BREZGLUTENSKI KRUH (s semeni, klasik, ajdov)  
• Žito • 250 g • 1,99 €

SUROVO  
MASLO TUŠ   

• Proizvajalec: 
Pomurske  
mlekarne  
• 250 g  
• 2,19 €

BREZ  
GLUTENA

KISLA SMETANA 
 TUŠ • Proizvajalec: 

Mlekarna Celeia  
• 180 g • 0,49 € 

Kruhi BE FREE so  
ročno narejeni v Žitovi pekarni  
v Trbovljah, kjer se pripravljajo 

samo brezglutenski programi. Ker 
so to izdelki dopeke, jih njihovi 
peki skrbno zamesijo, deloma 
spečejo, potem pa v posebni 
embalaži globoko zamrznejo. 

Takšni potujejo do naših trgovin, 
kjer jih v isti embalaži spečemo  

in ponudimo na policah. 

MLEKO Z DOMAČIH 
TRAVNIKOV (3,5 %)  
• Mlekarna Planika  

• 1 l • 1,19 €

SVEŽE S KMETIJE FLIS! 
Mleko, ki ga pridelajo na  

kmetiji Flis, je izredne kakovosti, 
zato so prav takšni tudi njihovi 

domači mlečni izdelki. Na policah 
trgovin Tuš poiščite tekoče jogurte 

bogatega kremnega okusa in  
sladko skuto, ki je odlična za 

nadeve raznih sladic, v kombinaciji 
s sadjem ali zelenjavo pa za  

namaze, ki jim doda  
poseben priokus.

▶

Na voljo v izbranih supermarketih.



Proizvajalec: KODILA
Če ste se kdaj spraševali, zakaj so Tuševi ocvirki tako zelo dobri, naj vam izdamo 
skrivnost - za njimi in še drugimi izvrstnimi mesnimi izdelki se skriva Šunkarna Kodila.

SVINJSKA MAST TUŠ 
• 450 g 

OCVIRKI TUŠ 
• 250 g

OCVIRKOVA MAST TUŠ 
• 450 g

MESNATA ZASEKA 
 TUŠ • 245 g  

SENENI SIR 
ZELENE DOLINE  

• Mlekarna 
Celeia   

• 19,99 €/kg

BIO SIR ZELENE DOLINE  
• Mlekarna Celeia   

• 19,99 €/kg

25 %  
POPUST 

Redna cena: 
5,79 €  

Akcijska cena: 
4,34 €

26 %  
POPUST 

Redna cena: 
4,99 €  

Akcijska cena: 
3,69 €

DOMAČA KLOBASA TUŠ 
• Proizvajalec: Celjske 

mesnine   
• 10,49 €/kg

ŽEMLJA GRAHAM  
• Pekarna Težak  

• postrežno 
 • 80 g • 0,49 € 

BUČNO OLJE TUŠ  
• Proizvajalec: Oljarna  
Petovar • 0,5 l • 6,79 € 

KRUH Z DROŽMI  
• Pekarna Geršak  

• postrežno 
• 400 g • 1,49 €

Ta izvrstna sira  
ZELENE DOLINE sta 

narejena iz polnomastnega 
nehomogeniziranega 

slovenskega mleka. Dodatno 
noto odličnosti okusa in 

domačnosti pa jima daje proces 
zorjenja po tradicionalni metodi.  

Polsuha penina, 
pridelana 
po postopku 
charmat iz sorte 
muškat ottonel,  
navdušuje 
z očarljivo 
harmonijo 
okusov, s svojo 
lahkotnostjo, 
svežino in 
prezenco pa 
popestri vsako 
druženje!

PENINA ART 
EDITION  

• Puklavec 
Family Wines   

• 0,75 l
• 8,99 € 

26 %  
POPUST 

Redna cena: 
3,39 €  

Akcijska cena: 
2,49 €

25 %  
POPUST 

Redna cena: 
1,99 €  

Akcijska cena: 
1,49 €

IZ  
NAJBOLJŠEGA 

MLEKA  
SLOVENSKIH 

KMETIJ



Za kosilo, kot se šika ...
Osnova za okusne testenine Šili, ki so proizvod 
majhnega družinskega podjetja, so vedno trda pšenica 
durum značilne zlate barve oz. durum pšenični zdrob in 
sveža jajca pašne reje.

Paleta barv, oblik in okusov je že zelo široka in se 
vsako leto še širi.  Posebnost pri izdelavi testenin pa je 
vsekakor naravno sušenje, ki pričara okus domačnosti. 

Domače testenine Šili   

TESTENINE 
IN REZANCI 
ŠILI (različne 

vrste in 
okusi)  

Vodo Svetla odlikuje kakovostna 
sestava - relativno visoka vsebnost 

kalcija in magnezija ter nizka 
vsebnost 

natrija. Nizkomineralizirana voda  
se ponaša s čistostjo in  

stabilnostjo sestave skozi leta. 

Tudi jeseni ne pozabite 
na hidracijo!  

VODA SVETLA  
(negazirana) • Dana  

• 0,5 l • 0,49 € 

SKUTINO PECIVO 
• Pekarna Pečjak  

• postrežno • 50 g

26 %  
POPUST 

Redna cena: 
0,67 €  

Akcijska cena: 
0,49 €

ČOKOLADNI KOLAČ 
• Žito • pakirano 
• 500 g • 4,29 €

od koder prihajajo tudi visoko 
kakovostni in biološko polnovredni 

jabolčni sokovi iz najboljšega sadja,  
pripravljeni po najnežnejših  

postopkih in shranjeni v okolju 
prijazni embalaži - steklu.

Najboljše z  
domačije GRČIN,

JABOLČNI SOK  
SLOVENSKE DOBROTE  
(različne vrste in okusi) 

• Regija • 1 l  
• Redna cena  

od 1,69 € 

Ko zaprija sladko ...

Za najslajše 
trenutke 
izberite 

Sladki Refošk 
Simčič z 

močno noto 
gozdnih 
sadežev. 

VINO SLADKI  REFOŠK  
• Simčič • 0,75 l

JEŠPRENJ TUŠ  
• Proizvajalec: Mlinotest  

• 1kg • 1,15 € 

Ve se, da najboljše kislo zelje prihaja s kmetije Klemna Jarca iz Voklega.  

MOJIH 10 
in prihranite 

 

Aktivirajte  
izdelek v

20 %!  

20 %  
POPUST 

Redna cena: 
6,29 €  

Akcijska cena: 
4,99 €

15 %  
POPUST 

Redna cena: 
od 3,09 €  

KISLO ZELJE TUŠ • Proizvajalec: Kmetija Jarc  
• Redna cena: 1,25 € 



V Tušu prisegamo na domače!
Uživanje sezonske zelenjave in sadja 
ima pozitiven vpliv na naše zdravje. 
Sezonska hrana zagotavlja najkrajšo 
pot od njive do krožnika in zato ohrani 
največ svežine ter okusa.  

Slovenija je izredno rodovitna in lahko 
smo hvaležni, da pri nas uspevajo 
številne sorte sadja in zelenjave.  

Zaradi raznolikosti ponudbe pa lahko 
različno slovensko sadje in zelenjavo 
vedno najdete tudi na TUŠEVIH policah!  

KROMPIR TUŠ  
• Proizvajalec:  

Kmetija 
Marinšek  
• 2,5 kg  
• 1,19 €

BUČE 
HOKAIDO  

MASLENE 
BUČE 

RDEČA PESA  
• 0,79 €/kg

JABOLKA GALA 
 • 1,19 €/kg

MUŠKATNE 
BUČE 

 
Z grobo lupino in  
okusno sredico je  

slovenski krompir stalnica  
na naših krožnikih.  

Vsebuje ravno toliko vitamina 
C kot paradižnik in banane, 
iz njega pa lahko ustvarimo 
okusen krompirjev golaž, 

kraško krompirjevo solato, 
belokranjskega matevža, 

tolminsko friko, prekmurske 
dodole in še mnogo več!

▶

 KORENJE 
 ima malo kalorij, a veliko 

vitaminov (A, E, C, K), 
našemu telesu pa bo 

priskrbelo tudi beta karotin, 
ogljikove hidrate, kalij, kalcij, 

železo in folno kislino. 

KORENJE 
rinfuza  

• 0,79 €/kg


