
Farma byla založena před 5 lety za účelem produkce mléka a mléčných výrobků pouze  
z přírodních, plnohodnotných českých naturálií, bez jakékoliv chemie.

Označení „domácí“ není pouze u výroby, ale také u vlastního malochovu a způsobu výkrmu 
zvířat.
Sýry jsou vyráběny poctivě – z neodtučněného a tepelně ani  jinak upraveného mléka.  
Ve všech výrobcích jsou živé, pozitivní bakterie, které přispívají k plnohodnotnému strávení 
kravského mléka a mléčných produktů (na rozdíl od pasterovaných výrobků).

ČERSTVÉ SÝRY  
 mají nádech tvarohové chuti a jsou určeny pro přímou konzumaci

Trvanlivost:  7–10 dní, baleno po: cca 150 g 
cena přírodní: 30 Kč, cena ochucený: 35 Kč

SP –  sýr přírodní    

VÝROBA DOMÁCÍCH 
 SÝRŮ A JOGURTŮ

dle prověřené receptury

SC – sýr cibulový



SO –  sýr s olivami  
a provensálským kořením

SK –  sýr s kořením 
(koření je kvalitní,  
bez glutamátů a Eček)

SBA –  sýr - bazalka+rajče 
(možno objednat pouze 
v sezóně – obsahuje čerstvou 
bazalku a sušené rajče) 

SV – sýr s vlašským ořechem
 

SČ –   sýr česnekový  
(obsahuje český česnek 
od místních pěstitelů)  



ČERSTVÝ SÝR V OLEJI
Trvanlivost: 1 měsíc, baleno po: 200 g, cena: 35 Kč 

Kód výrobek

OO Sýr v oleji s olivami
OK Sýr v oleji s kořením
OC Sýr v oleji s cibulí
OČ Sýr v oleji s česnekem
OR Sýr v oleji  
 se sušeným rajčetem

SÚ –  sýr uzený (přírodně uzený sýr, 
je uzený v dřevěné udírně  
na olšovém dřevu, dlouhá 
trvanlivost 1–2 měsíce)

KS –  Kozí sýr  
(výrobek pochází z kozí Farmy 
od p. Ing. Bartošové z Chocně. 
Varianty: přírodní, česnek, 
pepř, tymián+oregáno 

Ostatní sýry

TAV  –  Přírodně tavený sýr  
(vhodný pro děti,  
bez tavících solí) 

Cena za 150 g: 30 Kč

Cena za 300 g: 135 Kč

Cena za 150 g: 38 Kč



Žervé
Trvanlivost:  7 dní, baleno po: 150 g, cena: 28 Kč

ZJC –  žervé jarní cibulka

ZPA – žervé pažitka

ZK – žervé kapie

Možno objednat i žervé ve variantě přírodní (ZPR)

ZCE – žervé česnek

ZCC – žervé červená cibule

ZP –  žervé pórek



Jogurty
Trvanlivost: 7–10 dní, baleno po: 300 ml, 

cena:  bílý 22 Kč, ochucený: 26 Kč

Kód  výrobek

JB Jogurt bílý 
JBO Jogurt borůvkový
JJ Jogurt jahoda
JM Jogurt meruňka
JČ Jogurt čokoláda
JV Jogurt višeň
JMA Jogurt malina

Sýry tažené – Korbáče
Trvanlivost: 14 dní, balení po: cca 110 g, cena: 33 Kč

Kód výrobek

KP Korbáč přírodní

Kód  výrobek

TV Tvaroh

TVAROH
Trvanlivost: 10 dní, baleno po: cca 250 g,  cena za balení: 25 Kč

Objednávky posílejte na tuto e-mailovou adresu: d.pohlova@unet.cz  
Termín vyhotovení je 3–4 dny. Tel. číslo: 722 534 727 (p. Pohlová)


