
Čerstvý sýr 

 
 

190,-Kč za 1 kilogram 

Balení: Vakuově baleno. Váha jednoho sýru se pohybuje cca od 85 do 150 gramů. 

Výsledná cena je vypočítána dle gramáže. 

Složení: MLÉKO, mlékárenská kultura, syřidlo, chlorid vápenatý, sůl. 

Obsah: Tuku minimálně 23%, sušiny minimálně 45% 

Popis výrobků: Měkký sýr je vyráběn z pasterovaného plnotučného mléka. Sýr je 

o průměru cca 7 centimetrů. 

 

 

 

 

 

 



Čerstvý sýr s bazalkou 

 
 

230,- Kč za 1 kilogram  

Balení: Vakuově baleno. Váha jednoho sýru se pohybuje cca od 85 do 150 gramů. 

Výsledná cena je vypočítána dle gramáže. 

Složení: MLÉKO, mlékárenská kultura, syřidlo, chlorid vápenatý, sůl, bazalka 

0,003%, kořenící směs může obsahovat stopy CELERU, SEZAMU, HOŘČICE  

Obsah: Tuku minimálně 23%, sušiny minimálně 45% 

Popis výrobků: Měkký sýr je vyráběn z pasterovaného plnotučného mléka. Sýr je 

o průměru cca 7 centimetrů s kořenící směsí na povrchu. 

 

 



Čerstvý sýr s libečkem 

 
 

230,- Kč za 1 kilogram  

Balení: Vakuově baleno. Váha jednoho sýru se pohybuje cca od 85 do 150 gramů. 

Výsledná cena je vypočítána dle gramáže. 

Složení: MLÉKO, mlékárenská kultura, syřidlo, chlorid vápenatý, sůl, libeček 

0,005%, kořenící směs obsahuje HOŘČICI 

Obsah: Tuku minimálně 23%, sušiny minimálně 45% 

Popis výrobků: Měkký sýr je vyráběn z pasterovaného plnotučného mléka. Sýr je 

o průměru cca 7 centimetrů s kořenící směsí na povrchu. 

 

 



Čerstvý sýr s paprikou 

 
 

230,-  Kč za 1 kilogram  

Balení: Vakuově baleno. Váha jednoho sýru se pohybuje cca od 85 do 150 gramů. 

Výsledná cena je vypočítána dle gramáže. 

Složení: MLÉKO, mlékárenská kultura, syřidlo, chlorid vápenatý, sůl, paprika 

0,002%, kořenící směs může obsahovat stopy LEPKU, VAJEC, SOJI, CELERU, 

SEZAMU, HOŘČICE   

Obsah: Tuku minimálně 23%, sušiny minimálně 45% 

Popis výrobků: Měkký sýr je vyráběn z pasterovaného plnotučného mléka. Sýr je 

o průměru cca 7 centimetrů s kořenící směsí na povrchu. 

 

 

 



Čerstvý sýr s pepřem 

 
 

230,- Kč za 1 kilogram  

Balení: Vakuově baleno. Váha jednoho sýru se pohybuje cca od 85 do 150 gramů. 

Výsledná cena je vypočítána dle gramáže. 

Složení: MLÉKO, mlékárenská kultura, syřidlo, chlorid vápenatý, sůl, pepř 0,007%, 

HOŘČIČNÉ SEMÍNKO, kořenící směs může obsahovat stopy LEPKU, VAJEC, 

SOJI, CELERU, SEZAMU   

Obsah: Tuku minimálně 23%, sušiny minimálně 45% 

Popis výrobků: Měkký sýr je vyráběn z pasterovaného plnotučného mléka. Sýr je 

o průměru cca 7 centimetrů s kořenící směsí na povrchu 

 

 

 



Sýr Ondřejník 

 

 

205,- Kč za 1 kilogram  

Balení: Sýr je vakuově balen ve variantě půl kolečka. Váha je tedy cca od 110 do 

530 gramů. Výsledná cena je vypočítána dle gramáže. 

Složení: MLÉKO, mlékárenská kultura, syřidlo, chlorid vápenatý, sůl.  

Obsah: Tuk minimálně 23%, sušina minimálně 47% 

Popis výrobků: Polotvrdý sýr je vyráběn z pasterovaného plnotučného mléka. Sýr 

je o průměru cca 13 centimetrů. 

 

 

 



TVAROH POLOTUČNÝ 

 
130,- Kč za 1 kilogram 

 

Balení: : Plastová vanička uzavřená přivařenou folii o hmotnosti 500 gramů. 

Složení: MLÉKO, mlékárenská kultura, syřidlo, chlorid vápenatý.  

Obsah: Tuk minimálně 8%, sušina minimálně 24% 

Popis výrobků: Polotučný tvaroh je vyráběn z pasterovaného mléka. Z tvarohu lze 

vyrábět různé pochoutky jak pro děti tak pro dospělé. 

 



SYROVÁTKA 

 

10,- Kč za 1 Litr 

Balení: : Plastová vanička uzavřená přivařenou folii. O objemu 1 litru.   

Popis výrobků: Z vlastních a internetových zdrojů. 

Syrovátka je žlutozelené tekutina, která vzniká při výrobě tvarohu a sýru jako 

vedlejší produkt. V minulosti byla převáženě zkrmována zvířatům ve výkrmů. 

V dnešní době je se prodává i jako sušená, kvůli blahodárným účinkům na lidský 

organismus.   

Syrovátka obsahuje řadu vitamínu a minerálních látek. Z vitamínů jsou zastoupeny: 

vitamíny skupiny B (B1, B2, B3, B6, B12), vitamín H a E a také nepatrné množství 

vitamínu C. Z minerálních látek můžeme jmenovat hořčík, vápník, draslík, fosfor, sodík 

a nedostatkový zinek. A pozor, syrovátkové kyseliny zlepšují vstřebávání vápníku. Dále 

obsahuje bílkoviny a také laktózu. Proto by si měli alergici a lidé s 

nesnášenlivostí na laktózu (mléčný cukr) dát pozor na konzumaci syrovátky. 

Velké množství solí je zase nebezpečné pro lidi, kteří mají potíže s ledvinami. 

 



Z wikipedie 

Syrovátka lidskému tělu prospívá nejen vnitřně, ale i vnějším použitím. Při 

vnitřním užití pomáhá odvádět toxické látky z organismu, podporuje činnost 

ledvin, upravuje metabolizmus, zlepšuje látkovou výměnu a účinně napomáhá 

snižování cholesterolu. Zabraňuje zánětům žaludku a střev, dodává tělu důležité 

minerály, proto by na ni neměli zapomínat zejména sportovci. Je nízkokalorickým 

nápojem i potravinou, vhodná při snižování nadváhy a velmi vhodná pro těhotné 

ženy, jelikož nesnižuje hladinu vápníku a odvodňuje. 

Při vnějším užívání má syrovátka protizánětlivé účinky, proto je vhodná na 

citlivou pleť. Také je vhodná na každodenní mytí při akné i nespecifických 

dermatózách, napíná pokožku, prokrvuje a vyhlazuje. Reguluje pH, proto se 

doporučuje jako přísada do koupelí. Při ekzémech a lupence je doporučeno pití i 

koupele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEFÍR 

Kysaný mléčný výrobek 

 

 

35,- Kč za 1 kilogram 

 

Balení: Plastová vanička uzavřená přivařenou folii. Hmotnost balení 1 kilogram.   

Složení: MLÉKO, mlékárenská kultura. 

Obsah tuku minimálně 1,25%  

Popis výrobků: Kysaný mléčný výrobek, husté konzistence, z mírně odstředěného 

mléka.  



JOGURT BÍLÝ 

 
16,- Kč za 260 gramů 
 

Balení: Plastový kelímek uzavřený přivařeným víčkem. Hmotnost balení 260 

gramů.   

Složení: MLÉKO, mlékárenská kultura. 

Obsah tuku minimálně 3%  

Popis výrobků: Jogurt je vyráběn ručně z plnotučné mléko.  

 

 

 

 

 



LABNEH 

Jogurtová pomazánka 

 
 

16,- Kč za 120 gramů 

 

Balení: Plastový kelímek uzavřený přivařeným víčkem. Hmotnost balení 120 

gramů.   

Složení: jogurt bílý (MLÉKO, mlékárenská kultura), sůl. 

Obsah tuku minimálně 3%  

Popis výrobků: Jogurtová pomazánka je vyráběna ručně z bílého jogurtu.  

 

 

 



LABNEH BYLINKY 

Jogurtová pomazánka 

 
 

22,- Kč za 120 gramů 

 

Balení: Plastový kelímek uzavřený přivařeným víčkem. Hmotnost balení 120 

gramů.   

Složení: jogurt bílý (MLÉKO, mlékárenská kultura), sůl, kořenící směs- obsahuje 

CELER. 

Obsah tuku minimálně 3%  

Popis výrobků: Jogurtová pomazánka je vyráběna ručně z bílého jogurtu 

ochucená kořenící směsí.  

 

 



LABNEH PIKANT 

Jogurtová pomazánka 

 
 

22,- Kč za 120 gramů 

 

Balení: Plastový kelímek uzavřený přivařeným víčkem. Hmotnost balení 120 

gramů.   

Složení: jogurt bílý (MLÉKO, mlékárenská kultura), sůl, kořenící směs. 

Obsah tuku minimálně 3%  

Popis výrobků: Jogurtová pomazánka je vyráběna ručně z bílého jogurtu 

ochucená kořenící směsí.  

 

 

 



LABNEH KOPR 

Jogurtová pomazánka 

 
 

22,- Kč za 120 gramů 

 

Balení: Plastový kelímek uzavřený přivařeným víčkem. Hmotnost balení 120 

gramů.   

Složení: jogurt bílý (MLÉKO, mlékárenská kultura), sůl, kopr 0,005%, kořenící 

směs. 

Obsah tuku minimálně 3%  

Popis výrobků: Jogurtová pomazánka je vyráběna ručně z bílého jogurtu 

ochucená kořenící směsí.  

 

 



JOGURT BÍLÝ S JAHODOU 

 

 
 

22,- Kč za 260 gramů 
 

Balení: Plastový kelímek uzavřený přivařeným víčkem. Hmotnost balení 260 

gramů.   

Složení: MLÉKO, mlékárenská kultura, min. 12,5% jahodového džemu 

(50%jahody, cukr, voda, pektin, kyselina citronová) 

Obsah tuku minimálně 3%  

Popis výrobků: Jogurt je vyráběn ručně z plnotučné mléko.  

 


