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 POMAZÁNEK                                                       
krém z ricotty                       
a tvarohu     
s pažitkou       
         
 

 Pomazánka 48,- Kč 

                       180 g (lze i větší dle požadavku zákazníka)                                       
    Překvapí Vás jeho lehkost, jemnost a nadýchanost. 
    Čerstvá pažitka doladí jeho chuť. Ideální s pečivem, vhodný 
    též na výrobu dipu do zeleninových salátů či k masu.    

    

 

 Tvaroh   Měkký tvaroh 48,- Kč 

           200 g (lze i větší dle požadavku zákazníka) 
 
    Lahodný a jemný výrobek z našeho mlíčka. Je to opravdu     
    dobrota! Na slano či na sladko, ale nejlepší je „natur“ na    
    čerstvý chléb s máslem! 
                   

    

    

 
Kefír - BIO                         
(0,3, 0,5 a  1 l) 

Kefír přírodní 
i ochucený 

(BIOvanilka,BIO
malina, 
BIOborůvka) 

35/50/80,- Kč 
Cena včetně 
skleněné lahve 
(5/10/10) 

                             Hit sezony 2020!!! 
   Blahodárné účinky kefíru na naše zažívání jsou všem známé, 
   avšak kombinace kefírové kultury a našeho kozího mléka jsou     
   nadstavbou!! Opět budete unešeni jeho jemností a lehkostí!     
 

    

 
Doplňující informace:  
Přestože jsou všechny naše výrobky vyrobeny z certifikovaného kozího BIO mléka, nemohou být některé označeny  
značkou BIO, neboť některá složka výrobku (ocet, bylinky, koření, ořechy) nelze sehnat v BIO kvalitě (resp.lze, ale cena  
výrobku by se výrazně prodražila!). Individuálně lze řešit také dovoz kozího mléka ve skleněných lahvích  
(bojujeme proti plastu!). Uvedené ceny výrobků jsou ceny při prodeji z farmy!!! (tudíž bez dopravného, které bude  
stanoveno vždy individuálně a odvíjí se od celkové výše objednávky a vzdálenosti). Děkujeme za pochopení a Vaši  

podporu!!!                                                                                                                                                                Sýraři z Údolíčka 

 Název 
Typ 

produktu Cena Poznámka k výrobku     

 

Bundáš - kozí sýr bílý  
(lisovaný polotvrdý 
sýr) 

           
Čerstvé 
sýry 

47,- Kč  
 /100g  

                                    Obvyklá velikost 200 g                     
Hmotnost všech sýrů „Bundáš“ se pohybuje v rozmezí  

            180-220g.Tento sýr se vyrábí originálním způsobem,  
            proto nelze zaručit jednotnou velikost výrobku……..  

 

Bundáš - kozí sýr    
bylinkový 
(lisovaný polotvrdý 
sýr) 

           
Čerstvé 
sýry 

 47,- Kč  
  /100g 

                                     Obvyklá velikost 200g  
            …….Předností těchto sýrů je způsob nasolování, který  
            probíhá ve slaném roztoku syrovátky.  
                      

 

Bundáš - kozí sýr   
kořeněný 
(lisovaný polotvrdý 
sýr) 

           
Čerstvé 
sýry 

  47,- Kč  
    /100g 

                                     Obvyklá velikost 200g 
            ……..Čím déle je sýr naložen, tím je slanější.  
            Zákazník si tak sám reguluje slanost sýra…….. 
           

 

Bundáš - kozí sýr   
ořechový 
(lisovaný polotvrdý 
sýr) 

           
Čerstvé 
sýry 

   47,-Kč  
    /100g 

                                 Obvyklá velikost  200 g 
            …….Čerstvé sýry „Bundáš“ jsou ideální do studené  
            kuchyně, k vínu, nebo se dají nakládat do oleje a tím 
            tak prodloužit jejich trvanlivost.             
              

 

Bundáš - kozí sýr 
Uzený na bukovém 
dřevu                      
(lisovaný polotvrdý 
sýr) 

Pařené a 
uzené sýry 

    55,-č  
    /100g 

                                 Obvyklá velikost 180 g 
 
 

    

 

Griláš – kozí sýr i na 
grilování  
(typ halloumi)                                

Sýry na gril 
   47,-Kč  
    /100g 
 

    

                                   Obvyklá velikost 200 g 
Velikost balíčku lze udělat dle přání zákazníka. Tento 
sýr je vhodný do studené kuchyně(zelenin. saláty, 
k vínu), i do teplé kuchyně. Nepřekonatelný je  
ugrilovaný na grilu či v troubě s grilovanou zeleninu 
a toustem. 
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