MLÉČNÉ BEDÝNKY
Štěstí přímo na Váš talíř!

štěstí + mléko + sýry + tvaroh...
...
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mléčné biobedýnky
CO TO JE?
Mléč bedýnka je pravidelná dodávka mléka
Mléčná
a mléčných výrobků z přímo z naší ekofarmy.

CO V NÍ NAJDU?
Složení bedýnky bude záležet na aktuální
produkci, bude obsahovat:
kozí - mléko, syrovátku, tvaroh, čerstvý
sýr přírodní, sýr zrající
kravské - mléko, tvaroh, jogurt.
Můžete si zvolit ze dvou variant:
• pouze kozí bedýnka
• kozo-kravská bedýnka s převahou
kozích produktů.
Cena bedýnky je 300 Kč

JAK ČASTO?
Bedýnku je možné objednat jednou týdně nebo
jednou za 14 dní, frekvence odběrů je pak stejná
po celý rok.

EKOFARMA ŠŤASTNÁ KOZA
Markéta a Tomáš Toběrní
vznikla v roce 2008.
Na farmě chováme převážně kozy plemene
česká bílá a kříženky jiných dojných plemen.
Kozy jsou zařazeny v kontrole užitkovosti.
Chováme krávy plemene jersey, jejichž mléko
je typické vysokou tučností.
Máme povolen prodej mléka ze dvora
a registrovanou sýrárnu, kde vyrábíme produkty
s certiﬁkátem BIO.
Náš čerstvý kozí sýr získal v r. 2013 ocenění
z MAS Moravské Kravařsko - Regionální produkt
a v roce 2014 ocenění Mze ČR - Regionální potravina.
Naším přáním je dodávat
produkty nikoliv obchodníkům, ale přímo konečným
spotřebitelům z našeho okolí.
Více informací o této myšlence se dozvíte na stránkách organizací, např. Komunitou podporované
zemědělství www.kpzinfo.cz,
Asociace místních potravinových
iniciativ www.asociaceampi.cz,
Pro-Bio liga www.biospotrebitel.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Bedýnky bude možné vyzvedávat přímo
na farmě nebo na výdejních místech, která budou
zvolena později dle zájmu spotřebitelů.
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