
Kozí farma Úvalno
Ceník výrobků 2018

Mléčné výrobky-sýry
název výrobku MJ doba trv. Kč/MJ

čerstvé sýry

čerstvý kozí sýr kg 10 dnů 400,00 Kč     

čerstvý kozí sýr s příchutí ořechu kg 10 dnů 420,00 Kč     

čerstvý kozí sýr s příchutí bazalky kg 10 dnů 420,00 Kč     

čerstvý kozí sýr s příchutí petrželky kg 10 dnů 420,00 Kč     

čerstvý kozí sýr s příchutí česneku kg 10 dnů 420,00 Kč     

čerstvý kozí sýr s příchutí pažitky kg 10 dnů 420,00 Kč     

čerstvý kozí sýr s příchutí medvědího česneku kg 10 dnů 420,00 Kč     

čerstvý kozí sýr s příchutí medu a ořechu kg 10 dnů 420,00 Kč     

čerstvý kozí sýr s příchutí chili kg 10 dnů 420,00 Kč     

tvrdé zrající sýry

tvrdý kozí sýr kg zrající sýr 600,00 Kč     

kozí gouda kg zrající sýr 600,00 Kč     

speciality

sýr s bílou plísní na povrchu kg 21 dnů 600,00 Kč     

kozí sýr na gril (halloumi) čistý kg 21 dnů 500,00 Kč     

nakládaný kozí sýr (300g pevného podílu) ks 62 dnů 240,00 Kč     
nakládaný kozí camembert (300g pevného podílu) ks 62 dnů 280,00 Kč     

Sýry jsou baleny v závislosti na velikosti formy:

čerstvý kozí sýr, čerstvý kozí sýr s příchutí  100-200g/ks

tvrdý kozí sýr, kozí gouda (celý bochník)  3-3,5 kg/ks

výseč ze zrajících sýrů 150-300g, nebo dle přání zákazníka

sýr s bílou plísní na povrchu 100-150g/ks

*na balení sýrů používáme vakuovou komorovou baličku nebo plastové misky



Mléčné kysané výrobky
název výrobku MJ doba trv. Kč/MJ

jogurtový nápoj 1l 21 dnů 60,00 Kč        

jogurtový nápoj 0,5l 21 dnů 34,00 Kč        

jogurt kg 21 dnů 230,00 Kč     

jogurt ochucený kg 21 dnů 250,00 Kč     
tvaroh kg 8 dnů 250,00 Kč     

*jogurt a tvaroh je k dostaní v balení o velikosti cca 100g, 350g, 500g

Mléko
název výrobku MJ doba trv. Kč/MJ

pasterované kozí mléko 1l 8 dnů 41,00 Kč        

pasterované kozí mléko 0,5l 8 dnů 25,00 Kč        

pasterované kozí mléko bez láhve 1l 8 dnů 36,00 Kč        

nepasterované kozí mléko 1l 24 hodin 41,00 Kč        

nepasterované kozí mléko 0,5l 24 hodin 25,00 Kč        
nepasterované kozí mléko bez láhve 1l 24 hodin 36,00 Kč        

* nepasterované kozí mléko před použitím převařte

Ostatní produkty z farmy
název výrobku MJ Kč/Mj

kůzle živé ks 1 000,00 Kč          

připuštění plemenným kozlem ks 200,00 Kč             

domácí kuře kg 120,00 Kč             

domácí kachna kg 150,00 Kč             

domácí králík ks 220,00 Kč             
domácí vajíčka ks 5,00 Kč                 

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně platného DPH.

V ceníku jsou uvedeny veškeré naše produkty a služby. Je třeba brát na zřetel, 

že určité výrobky či služby nemusí být dostupné celoročně. Vše se odvíjí od ročního cyklu 

našich koz. Ale dopředu se dá objednat a dohodnout téměř cokoli.
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