
Naše výnimočné potraviny verzus bežne dostupné  
výrobky na Slovensku

SPOZNÁVAJTE  
SVET VÝNIMOČNÝCH 

POTRAVÍN FARMFOODS 

Táto publikácia vám priblíži  
a načrtne najvýznamnejšie 

výnimočnosti nášho  
Farmfoods konceptu, 

našich fariem, použitých 
surovín, spôsobu výroby 

potravín, vlastnej distribúcie 
a predaja širokého sorti-

mentu výnimočných potravín 
bez konzervantov, GMO 

 a lacných náhrad.

POZORNE ČÍTAJTE ETIKETY POTRAVÍN!

 ...CHCEME VÁS MOTIVOVAŤ, ABY STE  
PRI NÁKUPE POTRAVÍN POZORNE ČÍTALI  

ETIKETY A DBALI NA TO, ČO JETE !!   
Väčšina zdravotných problémov ľudstva  
úzko súvisí so stravou, preto je dôležité  

VEDIEŤ ČO JEME.  

Kvalitný výrobok nemusí byť drahý,  
keď si pozorne prečítate zloženie  

a presne viete  za čo platíte.  

 Vedeli ste, že...  
 ...priemerný občan Európy zje v potravinách 
ročne 5 - 6 kg prídavných látok, ktoré je po-

vinné označovať ako „E-čka”? Taktiež vďaka nim 
konzumujeme a zaplatíme za ďalšie desiatky kíl 

vody a iných lacných náhrad šikovne viaza-
ných a predávaných ako „balené“ - zlacňujúce 

receptúru v potravinách. Informujte sa, aké 
nebezpečné môžu byť nadmerné konzumácie 
„e-čok“ a ich kombinácia najmä pre vaše deti! 

Spoznávajte rozdiely medzi potravinami Spoznávajte rozdiely medzi potravinami 

Už aj v našom meste

,

,



Pre milovníkov kvalitných, 
krehkých, jemných  
a chuťovo výrazných 
steakov prinášame tie naj-
kvalitnejšie čerstvé mäsá 
z našich výnimočných 
mladých býkov Slovenský Charolais. 
Kontrolovaným zrením, odležaním  
a následne zabalením do výnimoč-
ného „skin“ balenia alebo tepelnou 
úpravou „par excellence“ dokážeme 
docieliť ideálny stav našich steakov. 
Jemný Filet mignon, Robustný Rump 
steak, Krehký Flat iron steak, Labuž-
nícky Strip steak, Šťavnatý Rib eye 
steak, Delikátny Flank steak, Famóz-
ny T-bone steak alebo Masírovaný 
Rib eye steak na gril si po správnej 
úprave obľúbi každý fajnšmeker.

Skvelá kombinácia nášho bravčového mäsa z ošípa-
ných Mangadurca, hovädzieho mäsa z býkov Charo- 
lais, prípadne jahňaciny a výnimočných korenín dodá-
va týmto výrobkom výnimočnú chuť. Salámy oceníte 
každý deň. Sú skvelé do obloženého pečiva, či už ako 
desiata do školy alebo na rýchle zahryznutie na výlety. 
V každých 100 g našich salám je min 160 g kvalitného 
mäsa. Naše unikátne aj tradičné klobásy sú suchšie 
a výborne sa hodia na priamy konzum k vínu alebo 
sú skvelé aj v kombinácii so syrom. Ide o skutočne 
prémiové klobásy z ošípaných Mangadurca, býkov 
Charolais a prírodných korenín plnených do živočíš-
nych čriev a údených na bukových štiepkach. Vyzna-
čujú sa plným vzhľadom a úžasnou vyzretou mäsovou 
chuťou. Špecialitou je aj naša unikátna 100% Hovädzia 
klobása.

Mleté predpripravené čarovné mäsá sú geniálne sekané 
mäsá s kápiou, slaninkou alebo uhorkou, z bravčového 
plemena Mangadurca a hovädzieho plemena Charolais. 
Sú rovnako ako všetky naše ostatné mäsové výrobky 
naozaj špeciálny, poctivý a kvalitný produkt pre studenú 
aj teplú kuchyňu. Čevapčiči na paličke je úžasné mleté 
mäsko plemena Mangadurca pripravené priamo  
na gril tak, aby s ním už nebola žiadna práca, len pekne 
ugrilovať a pochutnávať si. Veľmi jemná sekaná je špe-
cialita, ktorá je už 200 rokov známym tradičným jedlom 
a príjemná kulinárska hračka. Táto pochúťka je z jemne 
mletého bravčového a hovädzieho mäsa, ktorá poteší 
nie jednu gazdinku. Jej rýchla úprava na grile či rozpá-
lenej panvičke sa hodí k zemiakovému šalátu, zelenin-
ke, ale i k lahodným prívarkom. Klobásy na pečenie sú 
výborné, šťavnaté, mierne pikantné delikatesy. Pripravené sú z hovädzieho 
mäsa býkov Charolais a bravčového mäsa ošípaných Mangadurca. Táto 
lahodná špecialita je vhodná aj pre celiatikov, pretože rovnako ako všet-

ky naše výrobky, neobsahuje žiadne prídavné 
látky, ani lepok. Jaternice sú tradičný sloven-
ský výrobok, ktorý poznali už naši starí rodičia 
- zabíjačková špecialita spojená s atmosférou 
domácej zakáľačky. Málokto si však uvedomuje, 
že ryža nepatrí do tradičnej slovenskej kuchyne. 
Naše jaternice obsahujú len tradičné slovenské 
jačmenné krúpy a veľa, veľa mäsa. Na ozajstnú 
dobrotu sa ľahko zvyká. Ochutnajte naše jaterni-
ce a na bežné rýchlo zabudnete.

Sú to vynikajúce výrobky z mäsa našich zvierat, 
výborne dochutené a tepelne spracované  
do sklenených pohárov. Špeciality plné bielkovín 
z mäsa, zjemnené skvelým tukom, zvýraznené 
prírodnými koreninami. Mäsá vo vlastnej šťave 
z býkov Charolais alebo ošípaných Manadur-
ca, PALI nátierky, výborné paštéty Pečeňovka 
z Mangadurcy, Jahňacia, Údená a Gemerská, 
delikátne Magická a Diabolská Mangadurca 
na hrianky, či Utopence z Mangarurcy sú tie 
pravé špeciality na raňajky, desiatu, rýchly obed, 
olovrant či sýtu večeru. Sú to mäsové pochúťky, 
ktoré si môžete dať kedykoľvek počas celého 
dňa a viete, že ste si s nimi dali kus kvalitného  
a chutného mäsa.

Naše párky, Špecičky a ostatné mäkké 
mäsové výrobky sú vyrobené z hovä-
dzieho alebo teľacieho mäsa Charolais 
či ošípaných Mangadurca. Majú neza-
meniteľnú chuť, ktorá ulahodí každé-
mu. Niektorým možno pripomenú  
časy „dávno minulé“, kedy boli  
v obchodoch ešte dostupné kvalitné, chutné párky a výrobky  
z ozajstného mäsa. Určite vyskúšajte naše Socialistické, Rožňavské  
či Teľacie párky, Jemnú prírodnú salámu alebo Hravú salámku s teľa-
cinou. Milo vás prekvapia aj Špecička Mangadurca, alebo klobásky 
na gril a pečenie, ktoré sú plné toho najkvalitnejšieho mäsa, korenín 
a žiadnych iných náhrad. Kvalita párkov a iných mäkkých výrobkov sa 
dobre testuje na panvici alebo na grile. Porovnajte naše výrobky 
s tou vašou doterajšou obľúbenou voľbou!

Slovenská Mangadurca vznikla úžitko-
vým krížením plemena Mangalica  
s plemenom Duroc. Má podstatne nižší 
podiel škodlivého cholesterolu. Naše 
unikátne tukové výrobky, ako Delikátna 
údená slanina, Domáca škvarená
masť, Bohémske oškvarky, rôzne
nátierky a iné výrobky z nich by mali
pravidelne obohacovať váš každodenný
jedálny lístok a nemali by chýbať
v žiadnej chladničke. Naša Domáca
škvarená masť je najlepšie riešenie
na vyprážanie a pečenie.

Široký sortiment vysušených  
prípadne údených najkvalitnejších  
častí našich zvierat. Vďaka modernej 
technológii sa pri sušení zachovávajú 
všetky živiny, bielkoviny a minerály, 
ktoré sú znásobené stratou pôvodnej 
hmotnosti čerstvého mäsa (až do 40 %).  
Bez konzervantov a rýchlosolí poskyt-
ne fantastickú plnú chuť, ale aj pocit 
nasýtenia už pri minimálnej konzumácii. 
Jednoducho preto, lebo konzumujete 
skutočné hodnoty nie vodu ani náhrady.

 Odležané steaky 

 Naše klobásy a salámy 

 Iné unikátne výrobky 

 Mäsové polokonzervy 

 Párky a jemné výrobky 

 Tukové výrobky  
 z Mangadurcy 

 Sušené mäsá 

Čítajte viac na www.farmfoods.sk alebo na FB FARMFOODS - Výnimočné potraviny.

POZNÁVAJTE NÁŠ FARMFOODS KONCEPT, FILOZOFIU A HODNOTY

Sme slovenskí poľnohospodári a zapájame stále 
viac svojich samostatných firiem do spoločného 
konceptu krátkeho dodávateľského reťazca 
FARMFOODS. Budujeme vlastné predajne  
VÝNIMOČNÝCH POTRAVÍN z našich polí, maštalí, 
potravinárskych prevádzok až na váš stôl.

Dlhé roky sme bezmocne sledovali vývoj trhu s potravinami na Slovensku 
a obchodné praktiky, výsledkom ktorých bol krach nespočetných sloven-
ských výrobcov. Náš trh je zaplavený nekvalitou zo zahraničia. Potraviny 
obsahujú mnoho konzervantov, aditív, lacných náhrad, čím sledujú naj-
nižšiu cenu. A naše kvalitné rastlinné a živočíšne produkty z našich fariem 
skončili na pultoch v zahraničí. Zrodil sa nápad a rozhodli sme sa urobiť 
všetko preto, aby slovenská kvalita na Slovensku zostala.

OBHOSPODARUJEME vyše 17 000 hektárov 
poľnohospodárskej pôdy.
CHOVÁME vyše 3 000 kusov hovädzieho dobyt-
ka, vyše 4 500 kusov oviec, niekoľko desiatok 
tisíc kusov hydiny.
ZAMESTNÁVAME vyše 600 zamestnancov popri 
prvovýrobe aj v oblastiach predaja a servisu 
poľnohospodárskych strojov, v obchode  
s poľnohospodárskymi produktmi a vstupmi  
do prvovýroby, v budovaní poľnohospodárskych 
stavieb, ale aj vo výrobe elektrickej energie  
z poľnohospodárskych odpadov a z biomasy  
v bioplynových staniciach.

Za našimi predajňami 
výnimočných potravín sa 
skrýva unikátny koncept. 
Pre jeho pochopenie je 
potrebný záujem, vzdela-
nie a túžba byť výnimočný 
a zdravý. Keď sa chcete 
dozvedieť o našich výni-
močnostiach, odporúčame 
vám naštudovať si náš 
Farmfoods koncept  
na www.farmfoods.sk.

Široký sortiment tých najkvalitnejších častí našich 
výnimočných zvierat dáva každej gazdinke ideálne 
námety na prípravu výnimočných jedál pre svoju 
rodinu a priateľov. Naše predpripravené výrobky 
viete servírovať za krátky čas so zárukou najvyššej 
kvality a najdokonalejšej chuti.

 Čerstvé chladené / ochutené,  
 špecialitky na gril, nízkoteplotne  
 upravené, mleté predpripravené 

POZNÁVAJTE NÁŠ FARMFOODS KONCEPT, FILOZOFIU A HODNOTY

Máme záväzok v našich predajniach VÝNIMOČNÝCH 
POTRAVÍN predávať 80 % objemu výrobkov pochádza-
júcich z nášho združenia a spĺňajúcich náš Farmfoods 
koncept. Dáme však príležitosť aj iným poľnohospodá-
rom, farmárom a poctivým výrobcom slovenských výni-
močných potravín. Tí vám môžu ponúknuť svoje kvalitné 
výrobky pomocou nášho reťazca.

To všetko z našich slovenských  
surovín z vlastných fariem. Inovatív-
nymi technologickými postupmi  
a technológiami dosahujeme doteraz 
nepoznanú kvalitu, trvanlivosť  
bez konzervantov a predpripravenosť  
na domácu prípravu v čo najkratšom 
čase, pri zachovaní všetkých dôleži-
tých nutričných hodnôt a minerál-
nych látok. Naším cieľom je ukázať, 
že poctivou a zdravou cestou  
bez kompromisov pri zachovaní tých 
najprísnejších hygienických štan-
dardov nad rámec platnej legislatívy 
sme schopní odlíšiť sa od iných  
farmárskych predajní a potravinár-
skych reťazcov. 

Pri študovaní sortimentu na-
šich výnimočných potravín sa 
dozviete všetko o konkrétnom 
produkte, o postupe a spôsobe 
výroby, o použitých surovinách. 
Poukazujeme na rozdiely s bež-
ne dostupnými, na prvý pohľad 
porovnateľnými produktmi. Tak-
tiež sa dozviete o spôsobe rýchlej 
a jednoduchej prípravy. Stačí 
len niekoľko minút na prípravu 
našich potravín a vaša rodina či 
priatelia si môžu pochutnávať  
na výnimočnom jedle, ktoré vám 
zaručí zaslúžený obdiv.

Od počiatku budovania farmárskeho reťazca FARM- 
FOODS dbáme na čo najširší rozsah detailov, výnimoč-
nosti vlastných postupov nad rámec platných noriem  
pri pestovaní rastlín, kŕmení a welfare zvierat a hygiene 
výroby. To všetko robíme preto, aby sme priniesli výni-
močné potraviny zo slovenských fariem priamo  
na váš stôl.

Dnes budujeme predajné miesta na celom území Slo-
venska. Vytvárame ďalších cca 200 nových pracovných 
miest, aby sa naše výnimočné produkty dostali bližšie  
k vám. 

 MÁME ZÁVÄZOK  PRINÁŠAME TRADIČNÉ  
 AJ NETRADIČNÉ VÝROBKY 

 VYTVORTE SI SPOLU  
 S NAMI VÝNIMOČNÉ  
JEDLÁ 

Dočítajte sa viac o našich plemenách,  
farmách, spôsobe chovu, o našom  
bitúnku, rozrábke, použitých moderných 
technológiách, o hygiene výroby, vysle-
dovateľnosti a o širokom sortimente našej 
produkcie výnimočných mäsových výrob-
kov - pretože len dôkladný záujem zaručí 
pochopenie unikátnych výnimočností.

Člen združenia Farmfoods

POZORNE ČÍTAJTE ETIKETY POTRAVÍN!

...nekontrolovateľný pôvod mäsa najmä z krajín, kde sú 
na konzervovanie povolené aj chemické prípravky  u nás 
zakázané, všetky mäsá s dlhou dobou trvan livosti, naj-
mä steaky, sú ošetrené rádioaktívnym žiarením, 99 % 
istota chovu zvierat kŕmených  geneticky modifikovaný-
mi krmivami s obsahom hormónov, antibiotík, steroidov  
a iných povzbudzová kov zabezpečujúcich zrýchlený  
rast a priberanie zvieraťa. Na Slovensku väčšinou do-
staneme čerstvé mäso len zo starších zvierat resp. 
mliečnych plemien. Pozor na rozmrazené, ošetrené  
a napichované mäsá  s „E-čkami” ako aj rôzne farbivá, 
konzervačné látky, zahusťovadlá, stabilizátory, zvýraz-
ňovače chuti, dusitan sodný, dusitan draselný. Sledujte 
dodržanie štandardov hygieny pri výrobe, distribúcii, 
vhodnosť balenia  a dodržanie potrebného teplotného 
reťazca, vysledovateľnosť, najmä pri podomových a po-
fidérnych  predajcoch bez potrebného vzdelania a pod-
mienok  na zaručenú kvalitu. 

U bežne dostupných výrobkoch na Slovensku 
sledujte

POZORNE ČÍTAJTE ETIKETY POTRAVÍN!

...prítomnosť modifikovaného kukuričného škrobu,  
vody, sójovej náhrady, zemiakového škrobu, dusita- 
no vej soli, regulátorov kyslosti, stabilizátorov, dex-
trózy, zvýrazňovačov chuti, umelých antioxidantov,  
zahusťovadiel, želírujúcej látky, kyseliny, rôznych  
 farbív, extraktov korenín a niekoľko ďalších desiatok  
rôznych látok s povinnosťou označovať „E“.

U bežne dostupných výrobkoch na Slovensku 
sledujte



To najkvalitnejšie mlieko od našich  
kráv priamo z farmy, spracované len  
do pár hodín po nadojení. Naše gazdovské  
mlieko má výnimočný obsah tuku na trhu  
a to minimálne 3,7 %, čo najviac kopíruje 
neupravenú prirodzenú kvalitu čerstvo na-
dojeného mlieka od tej najlepšej kravičky. 
V našom čerstvom mlieku je tak zosobnená 
absolútna čerstvosť a chuť v tej najjedno-
duchšej a najchutnejšej podobe. Pridaním 
úžasných smotanových alebo jogurtových 
mliekarenských kultúr vzniknú osviežujú-

ce zakysané  mlieka alebo jogurtové nápoje ochutené 
pravým ovocím. Trvanlivosť našich mliečnych nápojov, 
ale aj celého sortimentu výrobkov je zabezpečená len 
vysokou hygienou, balením a prísnym dodržiavaním 
teplotného reťazca pri výrobe a skladovaní ...žiadnymi 
inými zázrakmi a chémiou...

Smotanové a gazdovské jogurty 
sú absolútne jedinečné farmárske 
jogurty nezameniteľnej chuti. Vyro-
bené sú len z toho najčerstvejšieho 
mlieka pridaním živých jogurtových 
kultúr a ochutené sú len jednodu-
cho, výnimočným ovocím ako je 
šípka, lesná malina, jahoda, marhuľa  
a iné, osladené len cukrom a me-
dom. Takisto výnimočné a chutné 
sú tvarohovo-smotanové dezerty 
Dubníček plné sladkej smotany  
a kvalitného tvarohu, ktoré bude 
milovať každé dieťa aj dospelý.

Tradične vyrobené maslo s jedinečným obsa-
hom skvelého mliečneho tuku až 85 %, vyrobe-
né z tej najlepšej vyzretej smotany, veľmi chutné 
napríklad s čerstvým chrumkavým FARMFOODS 
pečivom z Rosenau. Pre teplú kuchyňu vyskú-
šajte prepustené maslo GHÍ, ktoré sa zaručene 
neprepáli. Do poctivej kuchyne určite patrí aj 
jemná zakysaná smotana Kyslá 10-tka, Farmár-
ska šľahačka, ale aj čerstvý Fitnes  
tvaroh a Krémový tvaroh.  
Sú plné kvalitných  
mliečnych bielkovín,  
vhodné pre tradičnú  
kuchyňu aj športov- 
cov - samozrejme  
všetko vyrobené len  
z toho najčerstvej- 
šieho mlieka.

Maximálne poctivé syrové nátierky z Dubníka sú 
vyrobené tradičnými postupmi tavením a termi-
zovaním, pre zachovanie čo najvyššej výživovej 
hodnoty a čo najlepšej chuti výrobkov. V bryn-
dzovkách sa snúbi chuť pravého ovčieho syra, 
ktorý tvorí viac ako 50 % a výborného čerstvého 
krémového tvarohu. Tavené syry sú vyrobené  
z vlastných zrejúcich syrov, masla, smotany  
a tvarohu, čo sú všetko výrobky výhradne  
z Mliekarne-Syrárne Dubník. Tavené syry ako 
jediná skupina našich výrobkov obsahujú mi-
nimálne množstvo taviacej soli (s povinnosťou 
označiť ako „E“), a to preto, aby syr ostal roz-
tierateľný a krémový. Neobsahujú však žiadne 
zahusťovadlá ani iné aditíva. Naše jedinečné 
tavené syry s tým najčistejším zložením, ale 
aj rôzne syrové a bryndzové pomazánky vám 
ponúknu nepoznanú kvalitu, chuť a nezameni-
teľné kulinárske zážitky.  

Pre spotrebiteľov s intoleranciou na laktózu sme vytvorili 
špeciálnu skupinu výrobkov. Jedná sa o jogurty a syr, kedy 
pri ich výrobe bol použitý enzým laktáza, ktorý štiepi mliečny 
cukor laktózu na jednoduchšie cukry glukózu a galaktózu. Tie 
už nespôsobujú intolerancie u citlivých ľudí, a tým pádom ani 
tráviace problémy. Môžu ich tak konzumovať bez obáv všetci 
a využívať benefity, ktoré všetky mliečne výrobky konzumen-
tom prinášajú.

Naše zrejúce syry sú vyrobené z čerstvo 
nadojeného vlastného výberového mlieka. 
Zrejú podľa typu 1, 3 až 12 a viac mesiacov  
na voňavých bukových policiach. Dlhším 
zrením získavajú výraznejšiu chuť a lepšiu 
konzistenciu. Ponúkame vám tvrdé syry len 
z čistého mlieka. Rôznorodosť dosahujeme 
prírodnými kultúrami, technológiou a zrením, 
ale aj rôznymi prírodnými príchuťami. Naše 
syry sú vhodné pre každodenné použitie  
do kuchyne. Syry ako Sýta Rúbaň, Dunajler, 
Kryštálová Kamenica či Jemný Dubník sa 
stávajú doslova špecialitou pre milovníkov  
syrov. Vhodné sú napríklad ku kvalitným 
vínam Terra Wylak, ale aj do šalátov,  
do studenej či teplej kuchyne alebo len tak 
pre pôžitok z kvalitného jemne zrejúceho 
syra. Naše výnimočné zrejúce syry sú jedi-
nečné aj tým, že ich vyrábame s množstvom 
rôznych príchutí. Je už len na vás, či vám viac 
chutí chilli, pažítka, 4 korenia, paprika, rasca 
alebo tekvicové jadrá. Vyberte si z našich 
víťazov a určite neoľutujete. Vďaka svojej 
výnimočnosti získali viaceré ocenenia  
na mnohých súťažiach nielen doma, ale aj  
v zahraničí. Preto skúšajte, ochutnávajte  
a zvoľte si vlastných víťazov.  

Špeciálnou a delikátnou skupinou syrov sú nezrejúce syry 
na gril a parené syry. Prírodný a ochutený plátok sú špe-
ciálne syry na gril, ktoré sa zaručene neroztečú, aj keď  
je to pravý syr. Po ugrilovaní získajú úžasnú kôrku a neza-
meniteľnú chuť. Parené syry vyrobené zo syrovej hrudky 
z Dubníka patria k tradičným slovenským špeciálnym 
syrom a staráme sa o to, aby boli vždy najlepšie, najšťav-
natejšie, príjemne slané, mliečne až mierne smotanové, 
ktoré keď raz niekto ochutná, tak chce ďalšie a ďalšie. 
Vyskúšajte ich kedykoľvek cez deň ako chutnú desiatu 
alebo nimi pohostite vašich hostí.

 Mlieko a nápoje 

 Jogurty a dezerty 

 Maslo a tradičné z mlieka 

 Syrové nátierky 

 delaktózované mliečne 

 Zrejúce syry 

 Špeciálne syry (NZ a PS) 

Čítajte viac na www.farmfoods.sk alebo na FB FARMFOODS - Výnimočné potraviny.

POZNÁVAJTE NÁŠ FARMFOODS KONCEPT, FILOZOFIU A HODNOTY POZNÁVAJTE NÁŠ FARMFOODS KONCEPT, FILOZOFIU A HODNOTY

Pôda je základným výrobným prostried-
kom každého farmára. Máme individuálny 
prístup k pôdnym potrebám. Poznáme, 
čo naša pôda potrebuje a tieto potreby jej 
aj doprajeme. Presne vieme ako s pôdou 
zaobchádzať, aby sa jej neuškodilo. Naša 
zdravá pôda je výnimočným základom  
pre pestovanie našich zdravých rastlín. 

FARMFOODS je NATUR a pri výrobe výni-
močných potravín sa v maximálnej mož-
nej miere snažíme vyvarovať používaniu 
rôznych prídavných látok, aditív, umelých 
konzervantov a farbív a používame len 
prírodné koreniny, aby naše potraviny 
boli čo naj zdravšie a najprírodnejšie. 
Dôležitým faktorom sú výrobné prevádz-
ky, výnimočné technologické postupy, 
prístup, kvalita a hygiena, vďaka ktorej 
vám prinášame výnimočné potraviny.

Zdravie je najvzácnejším bohatstvom 
každého človeka na zemeguli. Práve kaž-
dodenným jedením ho výrazne ovplyvňu-
jeme. Keď budeme jesť zdravé výnimočné 
potraviny, pomáhame tým nášmu zdraviu. 
Sme presvedčení, že pre všetko, čo je živé, 
tak ako pre zdravé rastliny a zdravé  
zvieratá, tak aj pre zdravých ľudí je nevy-
hnutná a zdraviu jednoznačne prospešná 
vyvážená zdravá strava, podporená  
zdravým životným štýlom.

Každým tovarom, ktorý nakúpite v našej predajni  
a následne konzumujete, prispievate aj vy ku zápornej 
bilancii CO2 a k symbolickému zníženiu sklenníkových 
plynov. Náš výnimočný postoj k zdravej pôde, zdravým 
rastlinám, zdravým zvieratám, zdravým potravinám  
a k zdraviu ľudí nám zaručene prináša do okolia každého 
z nás nenarušenú krajinu. Ako jediný reťazec pestuje-
me viac rastlín, z ktorých sa vyrábajú biopalivá (repka 
- metylester, kukurica - etanol) a vyrábame viac zelenej 
elektrickej energie v našich bioplynových staniciach ako 
spotrebujeme pri výrobe a distribúcii našich potravín.

Sme slovenskí farmári, pre ktorých je prvoradá 
produkcia zdravých rastlín vypestovaných  
na našich zdravých pôdach. Celá naša rastlinná 
produkcia je prísne kontrolovaná, nepoužíva  
a ani nemôže byť kontaminovaná geneticky 
modifikovanými organizmami. Aj naše zdravé 
rastliny potrebujú výnimočnú odbornú starost-
livosť a v prípade potreby adekvátnu liečbu, aby 
neostali toxické.

Naše zdravé zvieratá sú kŕmené výlučne našimi 
zdravými krmivami rastlinného pôvodu, ktoré nie 
sú geneticky modifikované. Nestresová technológia 
chovu je znásobená výnimočným ľudským prístu-
pom a je základom šťastia medzi našimi zvieratami. 
Vzdušné a pohodlné priestory zaručujú psychickú  
a fyzickú pohodu našich hospodárskych zvierat.  
Preto sa na pulty nášho reťazca dostanú len výni-
močné a zdravé produkty.

 ZDRAVÁ PÔDA 

 ZDRAVÉ POTRAVINY  ZDRAVÍ ĽUDIA  NENARUŠENÁ KRAJINA 

 ZDRAVÉ RASTLINY  ZDRAVÉ ZVIERATÁ 

Farmfoods koncept je našou filozofiou. Za týmto  
pomenovaním sa skrýva súbor nespočetných  
strategických rozhodnutí, opatrení, postupov  
a práce. Toto označenie je manifestom, na ktorom 
stojí filozofia fungovania dodávateľského reťazca  
FARMFOODS. Označuje celý proces výroby našich  
výnimočných potravín – z fariem až ku konečnému 
spotrebiteľovi. Oprávnenosť používať toto logo majú 
všetci partneri, ktorí okrem dodržiavania politiky 
kvality FARMFOODS fungujú na princípe našej filo-
zofie šiestich pilierov.

Mliekareň a syráreň v Dubníku je súčasťou na seba nad-
väzujúcich stavieb, ktoré sledujú jediný cieľ - priniesť tie 
najkvalitnejšie mliečne výrobky na pulty obchodov FARM-
FOODS. Kravičky prechádzajú z najmodernejšej unikátnej 
maštale pre 650 dojníc priamo do komfortnej dojárne, od-
kiaľ sa mlieko prečerpáva priamo do mliekarne a syrárne, 
ktorá vyrába takmer kompletnú škálu mliečnych výrobkov 
pre denné použitie aj na výnimočné príležitosti.

Kvalitne, poctivo 

a zdravo 

k výnimočným 

výrobkom 

Tradičné chute vidieka pre moderného človeka

Člen združenia Farmfoods

U bežne dostupných výrobkoch na Slovensku 
sledujte
...pôvod mlieka, ktoré je od kráv kŕmených GMO kr-
mivami, spôsob tepelnej úpravy UHT, ktorý ma drastic-
ké účinky na zložky v mlieku. Pokiaľ sa mlieko dostane  
do mliekarne, častokrát stojí dlhý čas v cisterne kamió-
nov, počas ktorého sa v mlieku pomnožujú ne priaznivé 
baktérie. Mlieko sa pre väčšinu výrobkov  „dezodorizuje“ 
- je zbavené všetkých pachov a vôní,  a tým mlieko stráca 
svoju podstatu. Mliečne výrobky sú stabilizované rôzny-
mi zahusťovadlami ako sú modifikované škroby, pektíny, 
želatíny, karubín, lacná sušená srvátka atď. Prifarbované 
širokou škálou farbív,  z ktorých mnohé majú nepriaznivé 
účinky hlavne  na deti (hyperaktivita a pod.), zbytočne sú 
aromatizované a ich trvanlivosť sa predlžuje mnohými 
konzervantami (sorban draselný, kyselina sorbová, a i.). 
A často je zákazník klamaný zlacnením receptúr, prida-
ním toho najlacnejšieho a škodlivého palmového tuku. 
Mliečne výrobky najmä od zahraničných výrobcov obsa-
hujú množstvo „E-čok” alebo ďalšie lacné náhrady.

POZORNE ČÍTAJTE ETIKETY POTRAVÍN!



Z nášho kurína môžete vždy 
ochutnať kuracie mäso vysokej 
kvality, šťavnatosti a pevnejšej 
konzistencie, čo sa môže do-
siahnuť iba dôkladným výberom 
typov zvierat, vlastným kvalitným 
krmivom a spôsobom chovu. 
Našu hydinu po spracovaní 
chladíme v kvalitnej chladiar-
ni studeným vzduchom, a tak 
spĺňame aj najprísnejšie normy na obsah voľnej vody viazanej v mäse. Celý 
sortiment hydiny ponúkaný na predaj v našich vlastných predajniach je vždy 
pred každým balením už po niekoľkýkrát skontrolovaný tak, aby nedošlo  
k expedovaniu mäsa, ktoré by nespĺňalo čo najvyššie štandardy kvality  
FARMFOODS, pričom sa dbá na celkový vzhľad mäsa. Deleniu a úprave mäsa 
sa vždy venujú vyškolení pracovníci. Naše motto je, aby každý zamestnanec 
pristupoval ku každému výrobku tak, akoby ho mali konzumovať jeho blízki, 
na ktorých im záleží. Nám na vás veľmi záleží.

Portfólio hotových jedál je rozdelené podľa 
skladby použitých surovín na bezmäsité jedlá  
s podskupinou čisto vegetariánskych jedál, 
jedlá s podielom mäsa a prílohy a na mäsové 
jedlá bez prílohy. Základom výnimočnosti  
hotového jedla je švédsky patent balenia hoto-
vých jedál, ktorý umožňuje zabezpečiť trvan-
livosť od 30 do 60 dní. Ide o špeciálny spôsob 
konzervácie jedla pomocou patentovaného 
spôsobu varenia a prípravy jedla priamo v oba-
le, ktorý udržiava potravinu dlhodobo čerstvú 
a zdravú, a to úplne bez konzervantov, len  
z našich FARMFOODS surovín. 

Na pulty predajní FARMFOODS – Výni-
močné potraviny prináša chlebíky, bagety, 
vianočku, sladké pečivo, ale aj strúhanku 
či pagáče. Vychutnajte si jedinečnú chuť 
pečiva, ktoré pripravujeme podľa tradič-
ných receptúr. Bez „E-čok“, bez GMO, 
bez konzervantov, stabilizátorov a iných 
umelých prídavných látok. Ostrieľaní 
pekári odovzdávajú do svojej práce všetky 
skúsenosti a s láskou pripravujú pečivo  
pre vás, aby vám zlepšili raňajkové po-
sedenia, desiaty pre deti do školy alebo 
olovranty do práce. Vyskúšajte a nechajte 
sa uniesť lahodnou chuťou. Vyžiadajte  
a overte si zloženie vášho obľúbeného 
pečiva a porovnajte ho s naším čistým 
zložením. 

 Mikrovak 

 Pekáreň Rosenau  Čerstvé z kurína 

Sme jediný šľachtiteľský chov kačice na Slovensku. Od narodenia kačíc až po distribúciu do našich 
predajní máme všetko plne pod kontrolou. Pri chove našich kačíc sa im snažíme vytvoriť prirodzený 
priestor pre život, aby si na našich jazerách mohli uplatniť všetky svoje potreby prirodzeného života. 
Aj pri našej vodnej hydine platí vysoká kvalita krmiva. Presun na miesto spracovania je bezstresový. 
Ihneď po porážke a prvotnom spracovaní hydiny dochádza k rýchlemu schladeniu. To zabraňuje ná-
rastu počtu mikroorganizmov a zároveň udržiava mäso v bezchybnom stave a kvalite. Po precíznom 
zabalení do vákuového spotrebiteľského balenia je každý kus označený etiketou so špecifickým 
kódom, na základe ktorého vieme v rámci vysledovateľnosti identifikovať každý kus mäsa od dopravy 
hydiny na spracovanie až po konkrétny čas porážky, zabalenia a konkrétneho zamestnanca, ktorý sa 
spracovaniu venoval, až po čas expedície a umiestnenia na konkrétnu predajňu, z ktorej sa dostane 
do vašich rúk, aby ste si mohli pripraviť jedlo z kvalitného mäsa, ktoré vám pripomenie, ako má chutiť 
hydinové mäso skvelej konzistencie, chuti a vône. 

 Čerstvé z jazera 

POZNÁVAJTE NÁŠ FARMFOODS KONCEPT, FILOZOFIU A HODNOTY POZNÁVAJTE NÁŠ FARMFOODS KONCEPT, FILOZOFIU A HODNOTY

Naše výrobky označené týmto logom sú 
vyrobené bez použitia prídavných látok – 
emulgátorov prezývaných aj ako „E-čka“, 
farbivá, konzervanty, topiace soli, sladidlá,  
a iné prídavné látky v potravinách. 
„E-čka“ – buď predlžujú dobu trvanlivosti 
potravín, upravujú a zvýrazňujú ich chuť  
a farbu, umožňujú nahradiť drahšiu zložku 
potravín (napríklad mäso, mlieko) lacnej-
šou náhradou najmä vodou, resp. menej 
kvalitnou náhradou. Naše výrobky obsahu-
jú maximálne prírodné koreniny, ktoré sú 
starostlivo vyberané a kontrolované.

Všetky naše výrobky označené týmto logom sú vy-
robené bez geneticky modifikovaných organizmov 
v celej vertikále rastlinnej, živočíšnej a potravinár-
skej výroby. Geneticky modifikované organizmy 
alebo GMO sú výsledkom laboratórneho procesu, 
pri ktorom sa vezmú gény z DNA jedného orga-
nizmu a umelo sa vnútia do génu druhého orga-
nizmu. Naša výnimočná koncepcia vás ochráni 
pred „náhodami“, ale aj dokonale premyslenými 
„zbraňami“ genetic kého inžinierstva, ktoré nás  
v budúcnosti môžu zasiahnuť. Celá naša poľno-
hospodárska produkcia a vý   roba potravín je prísne 
kontrolovaná, nepoužívajú sa a ani nemôže byť 
kontaminovaná geneticky modifikovanými orga-
nizmami. Naše zvieratá sú kŕmené výlučne našimi 
bez GMO krmivami rastlinného pôvodu.

 BEZ „E-ČOK“  BEZ GMO 

Naše výnimočné výrobky sú vyrábané len z tých najkvalit-
nejších surovín. Hlavnou myšlienkou je vyrábať potraviny 
bez použitia prídavných látok, aditív, emulgátorov, tzv. 
„E-čok“ a používať iba suroviny, pri ktorých je garantova-
né, že neobsahujú GMO. Objavujte s nami významy jed-
notlivých lôg na etiketách našich výnimočných potravín  
a prevádzkach. 

 PRINÁŠAME TRADIČNÚ KVALITU 
 BEZ KOMPROMISOV 

Čítajte viac na www.farmfoods.sk alebo na FB FARMFOODS - Výnimočné potraviny.

Pri sústredení sa na čo najkvalitnejší výrobok na našej 
farme v Kráľovom Brode okr. Galanta, chováme našu 
výnimočnú hydinu ako pre kráľov. Tá žije v podmienkach 
dodržujúcich zásady chovu welfare až po porážku  
za použitia najmodernejšej technológie pre bezstresové 
spracovanie. Kŕmená je krmivami bez genetickej modifi-
kácie, a to všetko so zachovaním podmienok Farmfoods 
konceptu. Nič podobné na Slovensku nenájdete!

Čítajte viac na www.farmfoods.sk alebo na FB  
FARMFOODS - Výnimočné potraviny.

Člen združenia Farmfoods Členovia združenia Farmfoods

U bežne dostupných výrobkoch na Slovensku 
sledujte
...pôvod predávaného mäsa, jeho kvalitu, ktorá je  
častokrát znížená nesprávnym, nešetrným spracova-
ním a manipuláciou pred porážkou zvieraťa, alebo už  
priamo z nevhodného chovu (podliatiny a zlomeni-
ny). Nekalými praktikami za cieľom zvýšenia hmotnosti  
mäsa sa používajú polyfosfáty na viazanie vody. Jed-
ným z aspektov je, že vám takto výrobca predáva vodu  
 za cenu mäsa a väčšie dávky fosforu v potravinách  
počas krátkeho obdobia spôsobujú stravovacie ťažkosti 
(hnačka alebo bolesti žalúdka). Zvýšený príjem fosforu 
počas dlhšieho obdobia môže znížiť absorpciu vápnika  
 v ľudskom tele. Organizmus s nedostatkom vápnika 
 je viac náchylný na zlomeniny kostí. Dovezená hydina 
je často upravovaná u nás nepovoleným rádioaktívnym 
ožarovaním kvôli trvanlivosti.

POZORNE ČÍTAJTE ETIKETY POTRAVÍN!

U bežne dostupných pekárenských výrobkoch 
na Slovensku sledujte

U bežne dostupných hotových jedál  
na Slovensku sledujte

...prídavné látky na predĺženie trvanlivosti, zvýšenie 
chutnosti chlebov, alebo aby chleby ostali dlhšie mäkké 
a vláčne, E 466 (stabilizátor) – predĺženie trvanlivosti  
E 263 (octan vápenatý) – zjemňujúca, zahusťujúca lát-
ka, stabilizátor, konzervant, ktorý zabraňuje štruktúrnym 
zmenám – lepkavosti chleba, E 170 (uhličitan vápenatý) 
– regulátor kyslosti, vyskytuje sa v práškoch do pečiva, 
E 322 (sójový lecitín) – prírodný antioxidant, spomaľuje 
stvrdnutie chleba, E 516 (síran vápenatý) – protispekavá, 
kypriaca látka, pridáva sa k múke alebo do cesta za úče-
lom zlepšenia jej pekárskej kvality, E 472 (estery mono  
a diacylglyceridov mastných kyselín) – emulgátor, po-
užíva sa na spevnenie chlebového cesta, E 262 (octan 
sodný) – konzervant, má antimikrobiálne účinky – za-
braňuje vzniku plesní v chlebe, E 471 (mono a diacylgly-
ceridov mastných kyselín) – stabilizátor, na spevnenie 
striedky, E 283 (propionan draselný) – konzervant, bráni 
rastu plesní a nitkovistosti, E 412 ( guarova guma) – stabi-
lizátor, predĺženie trvanlivosti pekárskych výrobkov.

...obsah prídavných látok pre zlacnenie výroby, zvýraz-
nenie chuti, arómy a farbivá ako aj konzervačné látky  
na predĺženie trvanlivosti: E 160 c – farbivo – Paprikový 
extrakt – oranžové až červené prírodné farbivo rozpust-
né v tukoch, Maltodextrín – používa sa ako zahusťovadlo, 
zlepšuje textúru alebo chuť, zvyšuje trvanlivosť potravín, 
E 640 – Glycín - používa sa ako ochucovadlo na zvýraz-
nenie chuti a vône a mnoho iných prídavných látok.

POZORNE ČÍTAJTE ETIKETY POTRAVÍN!

Sortiment vlastných výrobkov je dopĺňaný tak, aby ste 
mohli nájsť čo najširšiu ponuku výnimočných potravín 
pre uspokojenie svojej potreby a túžby po výnimočnos-
tiach. A tak si môžete dopriať viaceré druhy pečiva vyrá-
bané podľa tradičných receptúr našich starých materí, 
ale aj balené hotové jedlá vyrobené z vlastných surovín 
z ponuky reťazca FARMFOODS – Výnimočné potraviny.



Skúsenosti s pestovaním ze-
miakov nám v Spišskej Belej 
umožňujú vyberať odrody, 
ktoré majú skvelú chuť a ku-
chynské vlastnosti, aby ste si 
mohli vychutnať to najlepšie  
z podtatranskej pôdy. Celé 
zemiaky v šupke sú tá správna 
voľba na vytvorenie prílohy k obedu, rovnako sú ako 
stvorené na prípravu chutných šalátov, alebo jedál, 
pri ktorých nechceme, aby sa nám zemiaky rozvarili. 
Stále sú v ponuke aj Tatranské Uvarené a Upečené 
zemiaky, na ktorých si viete pochutnať po zadaní 
objednávky v našich predajniach / pri našich predaj-
coch. Tieto výrobky šetria váš čas a peniaze, pretože 
sú očistené, takže šupka ostáva u nás a vy platíte  
iba za pekný očistený zemiak (upečený, uvarený) 
výnimočnej kvality a chute. 

Tieto výrobky sú pripravované tradičným spôso-
bom z našich zemiakov pestovaných priamo  
pod Tatrami. Sortiment zachytáva chuť domácej 
stravy pri zabezpečení toho najvyššieho kvalita-
tívneho a hygienického štandardu FARMFOODS. 
Harule a lokše sú odkazom našich starých mám, 
ako má chutiť pôvodné domáce jedlo. Preto ich 
pre vás aj dnes vyrábame ručne. Pirohy majú mi-
moriadne vláčne cesto, ktoré obsahuje zemiaky. 
Do piroh používame len svoje vlastné suroviny: 
úžasnú bryndzu z našej farmy v Hornom Turčeku, 
tvaroh z mliekarne v Dubníku  
a náš slivkový lekvár. 
Celá ponuka  
výrobkov je u vás  
doma pripravená  
v priebehu pár  
minút, na rýchly  
obed či večeru.  
Mňam mňam!

Lupienky sú vyrábané z našich 
zemiakov a zeleniny zo Sloven-
ska. Špeciálny výnimočný spôsob 
úpravy pri nízkej teplote pod 
vákuom je ojedinelý najzdravším 
spôsobom úpravy, ktorý je šetrný  
k produktom a taktiež k chuťovým 
vlastnostiam výrobkov. Fritovaním pri nízkej teplote 
zabezpečujeme čo najzdravší spôsob úpravy surovín na lupienky tak, aby 
boli chrumkavé a zlatisté, a zároveň si zachovali čo najviac nutričných 
hodnôt, a aby sa neprodukovali zdraviu škodlivé látky, ako napríklad dnes 
tak veľmi spomínaný akrilamyd. Tomu napomáha kvalitná surovina, výber 
odrôd pre spracovanie a mnohé ďalšie opatrenia vo výrobe.

 Zo zemiakového cesta  Tatranské zemiaky 

 Vit - frit úprava 

POZNÁVAJTE NÁŠ FARMFOODS KONCEPT, FILOZOFIU A HODNOTY

Odbornosť, hygiena výroby a najdokonalej-
šie inovatívne spôsoby balenia zaručia našim 
výrobkom trvanlivosť aj bez konzervantov. 
V našich obchodoch nájdete len balený tovar 
v sklenených, papierových a PVC obaloch 
využívaním najmodernejších táciek a systémov 
vákuových balení. Dodržanie a neprerušenie 
teplotného reťazca vo výrobe, distribúcii a v na-
šich predajniach sa zabezpečuje najnovšími 
technológiami a monitorovaním teplôt. Sleduj-
te hygienu výroby a možnosti kontaminácie aj 
tých najkvalitnejších konkurenčných farmár-
skych výrobkov vo výrobe, distribúcii a najmä 
pri predaji. Porovnajte to s našimi postupmi 
a obalmi. Nezanedbajte chorobu „špinavých 
rúk“ a iné možnosti infekcií.

Všetky naše produkty sú NATUR – prírodné.  
Na www.farmfoods.sk sú podrobne vysvetlené rozdiely 
našej NATUR produkcie v porovnaní s BIO produkciou, 
pritom cca 90 % postupov je totožných. Výrazne sa 
však odlišujeme prístupom odbornej ochrany našich 
rastlín a zvierat proti burinám, škodcom a chorobám. 
Ochranu vykonávame s povolenými prípravkami, kedy 
to naše rastliny a zvieratá nevyhnutne potrebujú  
na rozdiel od BIO – kde je potrebné zvláštne povolenie 
na riešenie havarijných stavov, kde sa použijú tieto isté 
prípravky, len neskoro vo väčších dávkach alebo  
„v noci“. Naša rastlinná produkcia je tým pádom zdravá, 
bez toxínov a chorôb. Naše zvieratá sú liečené po-
dobne ako my a naše deti, najmodernejšími postupmi 
a prísne kontrolovanými liekmi, aby sme ich nevysta-
vovali stresom, a aby nezostali retardované. Na rozdiel 
od BIO, naše NATUR výrobky neobsahujú žiadne „E-čka“ 
ani lacné náhrady, lebo sú natur.

 BALENIE VÝROBKOV 
 BIO VERSUS NATUR 

POZNÁVAJTE NÁŠ FARMFOODS KONCEPT, FILOZOFIU A HODNOTY

Welfare hospodárskych zvierat v rámci ich chovu 
a starostlivosti o ne definuje podmienky, v ktorých 
sa môžu prirodzene správať a nie sú vystavované 
fyzickej a psychickej nepohode, chorobám, strachu 
a stresu. To zároveň znamená, že majú dostatok 
primeranej výživy a netrpia smädom a hladom. Žijú 
v priestore, v ktorom sa cítia prirodzene a dokážu 
v ňom uplatňovať správanie, ktoré je im vlastné. 
Dodržiavanie welfare zvierat je pre nás mimoriadne 
dôležité. Naše zv ieratá majú na pastvinách a vo vý-
be hoch zabezpečený dostatok pohybu (aj v zime). 
Ustajnené sú s dostatočným prívodom vzduchu, 
dostatkom svetla, dostatkom priestoru na pohodl-
ný oddych a dobrým prístupom k napájacej vode. 
Chované sú bez týrania a stresu.

Spoločnosti zúčastňujúce sa projektu 
FARMFOODS postupne získali alebo postup-
ne získavajú certifikáty pre predmet činnosti: 
Výroba, predaj a distribúcia slovenských 
farmárskych výrobkov v krátkom potra-
vinárskom reťazci FARMFOODS (systém 
manažérstva kvality ISO 9001:2015; sys-
tém environmentálneho manažérstva ISO 
14001:2015; systém manažérstva bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci 45001:2018  
a systém manažérstva bezpečnosti potravín 
22000:2018). Tento výnimočný postup a kon-
trolované manažérske systémy sú pre nás 
veľmi náročné, ale tí, ktorí majú skúsenosti 
so zavádzaním a dodržaním týchto systémov 
na svojich pracoviskách, vedia potvrdiť, že sú 
garanciou tej najvyššej kvality, kontroly  
a vysledovateľnosti.

 WELFARE CHOV 
 ISO CERTIFIKÁTY 

Čítajte viac na www.farmfoods.sk alebo na FB FARMFOODS - Výnimočné potraviny.

Zoznámte sa s našim sortimentom výnimočných zemiako-
vých variácií, ktoré vám ponúkame z tých najkvalitnejších 
zemiakov z vlastných polí z podtatranskej oblasti vo vý-
nimočných výrobkoch. Zjednodušia vám prípravu príloh, 
hlavných jedál, alebo si ich vychutnáte len tak, ako pochúť-
ku. Kvalitné Slovenské zemiaky sú zriedka dostupné  
a ešte menej tie, ktoré sú spod Tatier. Náš tatranský zemiak 
je nezameniteľná pochúťka - presvedčte sa o tom sami. 

Naša bryndza je vyrábaná  
z nepasterizovaného mlie-
ka, získaného od oviec pa-
súcich sa na aromatických 
pastvinách v nadmorskej 
výške 700-900 metrov  
nad morom na salaši Tur-
ček. V procese zrenia v prísnych hygienických podmien-
kach sa v nej pomnožia len „priateľské“ baktérie mliečne-
ho kvasenia, tzv. probiotiká, ktorých blahodárne účinky  
na ľudský organizmus ospevujú lekári aj vedci. V jednom 
grame nepasterizovanej bryndze sa nachádza asi jedna 
miliarda týchto prospešných mikroorganizmov z viac ako 
20 druhov. Takýto unikátny produkt dokáže podľa lekárov 
prirodzene znižovať hladinu škodlivého cholesterolu, má 
pozitívne účinky pri prevencii rakoviny hrubého čreva,  
pri zažívacích problémoch, alergických ochoreniach, 
rednutí kostí, cukrovke, zvyšuje imunitu, čistí krv, je 
vynikajúci na kosti, znižuje dokonca aj krvný tlak a chráni 
srdce. Bryndza je biele zlato slovenskej prírody a jeho 
pozitívne účinky na ľudský organizmus sa nedajú vyvrátiť. 
Musí však byť 100% ovčia a nepasterizovaná.

V zimnom období sa nemôžu ovce v Turčeku pásť  
a majú tzv. zimnú prestávku, zároveň čakajú jarné prí-
rastky jahniat, nemôžu sa dojiť, a teda nie je ovčie mlieko 
na výrobu ovčích výrobkov. Takto to bolo na Slovensku odjakživa. Ale naši predkovia sa 
vynašli a počas leta si pripravili z čerstvého ovčieho mlieka skladovaný ovčí hrudkový syr, 
tzv. „sudovku“, ktorá bez problémov ostáva čerstvá až do novej sezóny, a ktorú v zime 
pomiešali s kravským syrom a vyrobili si takto bryndzu aj mimo sezóny. A rovnako to ro-
bíme aj u nás. Z našej výbornej „sudovky“ v zimnom období vyrábame fantastickú Zimnú 
bryndzu v Mliekarni v Dubníku, kde pre úpravu množstva soli pridávame čerstvú syrovú 
hrudku z kravského mlieka. Taktiež z nej vyrábame úžasné bryndzové nátierky, tzv. Bryn-
dzovky – čistú, so sladkou cibuľkou a s pálivou paprikou. Takto si môže každý vychutnať 
bryndzové potešenie po celý rok.

V Turčeku vyrábame aj vynikajúci Nepasterizovaný údený 100% ovčí syr vyrobený  
len z nepasterizovaného ovčieho mlieka od vlastných oviec, ktoré sa pasú  
na pasienkoch na úpätí Kremnických vrchov. Ponúkame ho aj jemne vyúdený  
na dubovom dreve, čím sa zvýrazní jeho tradičná a typická chuť. Je plný dôležitých 
a zdraviu prospešných látok, ktoré sa do ovčieho mlieka dostávajú z bohatej zelenej 
pastvy na horských lúkach. Kyslá žinčica vzniká pomnožením priaznivej mikroflóry v 
sladkej žinčici za prísne sledovaných podmienok, pričom v nej sú prirodzene zastú-
pené prospešné mikroorganizmy a kyselina mliečna s pozitívnym vplyvom na trávia-
cu sústavu a celkovú pohodu človeka a zároveň je veľmi ľahko stráviteľná.  Vyrobená 
je za prísne sledovaných podmienok pre dokonalý pôžitok a pozitívne zdravotné 
účinky v prísnych  dôsledne kontrolovaných hygienických podmienkach,  
čím sa zabraňuje negatívnym vôňam.

 Nepasterizovaná 
 100% ovčia bryndza 

 Zimné Bryndzové pochúťky 

 Ostatné zo salaša 

Čítajte viac na www.farmfoods.sk alebo na FB FARMFOODS - Výnimočné potraviny.

Bryndziareň Turček nájdeme v obci Horný Turček medzi Kremnicou a Turčianskymi 
Teplicami. Špecializuje sa na chov oviec plemena Zošľachtená valaška. Ovečky sú 
pôvodného slovenského plemena a sezónu trávia na horských, voňavých a sviežich 
pastvinách. Dojené sú v modernej dojárni. Z ich mlieka vyrábame chutné, tradičné 
a zdravé produkty (syr, bryndza, žinčica), ktoré spĺňajú všetky najvyššie hygienické  
a kvalitatívne štandardy. Počas roka produkujeme aj nepasterizovaný skladovaný 
ovčí hrudkový syr, z ktorého sa v zimnom období v Mliekarni a syrárni Dubník vyrába 
vynikajúca zimná bryndza a rôzne bryndzové nátierky.

Člen združenia Farmfoods Člen združenia Farmfoods

U bežne dostupných výrobkoch na Slovensku 
sledujte
...hrudku z kravského mlieka, pasterizované kravské 
mlieko, pasterizované nevysledovateľné ovčie mlieko  
z dovozu, zohriatie nad 85 °C (pasterizácia), kde sa  
zničia všetky prospešné mliečne baktérie obsiahnuté   
v čerstvom ovčom mlieku, skladovaný ovčí syr z pas-
terizovaného ovčieho mlieka, chlorid vápenatý, syr  
 bez probiotík, s malým podielom pasterizovaného  
ovčieho mlieka, ovčie mlieko z priemyselných   
chovov, kde sú bahnice dojené celoročne v mašta-
liach bez prístupu na pastvu. Vysoký podiel kravského  
lacného syra v bryndzi, min 49 %, v údenom syre  
umelý dym, dymová aróma, karamelový kulér.   
V žinčici srvátka z kravského mlieka, z primiešaného  
kozieho mlieka, chlorid vápenatý, ťažko kontrolovateľ-
né a identifikovateľné hygienické podmienky a často  
prerušovaný alebo vôbec nedodržiavaný teplotný  
reťazec výroby a skladovania výrobkov.

POZORNE ČÍTAJTE ETIKETY POTRAVÍN!

U bežne dostupných výrobkoch na Slovensku 
sledujte
...pôvod zemiakov, dovezené zo zahraničia plné pes-
ticídov, ošetrené rádioaktívnym žiarením, množstvo  
prídavných látok, ktoré sú pri tomto sortimente veľmi 
často používané, a to najmä farbivá, látky na stabilizá-
ciu tzv. konzervačné látky pre predĺženie trvanlivosti   
výrobkov, ako aj pridávanie už spomínaných   
polyfosfátov. Pri tepelnej úprave najmä pri pohľade   
na lupienky a iné výrobky zo zemiakov je nutné   
sledovať množstvo akrylamidu, ktorý môže byť   
metabolizovaný na chemicky reaktívny epoxid alebo 
glycidamid, ktorý následne môže reagovať s prote ín-
mi a spôsobiť genotoxicitu. Kvôli týmto zisteniam  bol 
klasifikovaný, ako potenciálny karcinogén pre člo veka.  
Čas prípravy po zakúpení a straty pri príprave, ktoré 
skončia ako odpad.

POZORNE ČÍTAJTE ETIKETY POTRAVÍN!



Vznikajú z toho najkvalitnejšieho hrozna zo slovenských vinohradov. Hrozno spracovávame najinovatívnejšími technológiami  
a dozrieva v moderných nerezových tankoch, ale aj v tých najkvalitnejších drevených a prípadne barikových sudoch. Akostné od-
rodové vína z vinárstva Terra Wylak sú vyrobené vždy z ručne oberaného hrozna, ktorého bobule sú zrelé a dosahujú optimálnu cu-
kornatosť pre danú odrodu pri prísnom redukovaní úrody. Filozofiou vinárstva je produkovať vysoko kvalitné vína zo svojich a z tých 
najlepších vinohradov na Slovensku. Ochutnajte naše vynikajúce prírodné akostné a prívlastkové vína, ktoré sú na Slovensku okrem 
našich obchodov dostupné len v tých najlepších reštauráciách, hoteloch a vinotékach. V ponuke vinárstva nájdete aj vína Lignum 
z drevených sudov. Sviežou záležitosťou na leto je špeciálny rad šumivých vín „Bublinky“. Prežite nezabudnuteľné chvíle s vašimi 
blízkymi aj vďaka našim vínam a aj iným produktom z rodiny FARMFOODS.

Naše vinárstvo nikdy nepoužilo zahraničné 
 hrozno resp. mušt. Do našich vín zásadne nepridávame 

vodu ani repný, trstinový alebo iný cukor!

Terra Wylak  
produkuje vína  
s minimálnym  

obsahom histamínu.

 Ukážka z najvýznamnejších  
 ocenení našich vín: 

 Naše výnimočné vína 

POZNÁVAJTE NÁŠ FARMFOODS KONCEPT, FILOZOFIU A HODNOTYPOZNÁVAJTE NÁŠ FARMFOODS KONCEPT, FILOZOFIU A HODNOTY

Aby ste mali kedykoľvek k dispozícii všetky dôležité infor-
mácie o našich výnimočných potravinách, vytvorili sme 
pre vás jedinečný systém. V ňom nájdete všetky detaily  
o každom výrobku, ktorý sa nachádza v ponuke  
FARMFOODS. 

V systéme sú uvedené všetky naše výrobky rozdelené do kategórií, 
skupín a podskupín. Pri študovaní sortimentu našich výnimočných po-
travín sa dozviete všetko o konkrétnom produkte, o postupe a spôsobe 
výroby a rovnako aj o použitých surovinách. Poukazujeme na rozdiely 
s bežne dostupnými, na prvý pohľad porovnateľnými produktmi.  
Infokiosky sú dostupné v našich obslužných a samoobslužných pre-
dajniach a aj na internetovej stránke sortiment.farmfoods.sk.

 INFOKIOSKY V PREDAJNIACH  LOGICKÉ A PREHĽADNÉ ČLENENIE 
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• či je výrobok NATUR
• Farmfoods koncept
• informácie o „E-čkach“
• informácie o GMO
• certifikáty ISO
• podpis zodpovedného 

zamestnanca

• kód skupiny
• zaradenie do skupiny
• názov výrobku
• ilustráciu skupiny
• fotografiu výrobku
• dostupnosť výrobkov
• váhu výrobku
• cenu

• technickú etiketu
• dizajnovú etiketu
• ďalšie užitočné infor-

mácie a videá
• recepty k výrobkom
• popis výrobku

• hlavnú surovinu 
• spôsob výroby
• pôvod výrobku
• upozornenie na proble-

matické aditíva v bežne 
dostupných potravinách 
podobného typu

 V INFOKIOSKU NÁJDETE MNOŽSTVO INFORMÁCIÍ O VŠETKÝCH DOSTUPNÝCH VÝROBKOCH:

 SORTIMENT.FARMFOODS.SK 

O našich výrobkoch sa informujte na:

Čítajte viac na www.farmfoods.sk alebo na FB FARMFOODS - Výnimočné potraviny

Pravý slovenský med v našej ponuke je dôsledne a svedomito chránené a sledované „zlato včiel“, ktoré pre nás 
usilovné včielky počas sezóny zbierajú a premieňajú na jednu z najúžasnejších potravín vôbec. Je to med zásad-
ne pochádzajúci od slovenských včelárov a slovenských včiel, nazbieraný na čistých lúkach, v zdravých lesoch. 
Je plný zdraviu prospešných látok, enzýmov, vitamínov, minerálov, stopových prvkov a mnoho iných. Priezračný 
agátový, chutný repkový, zlatistý kvetový a slnečnicový, krásne tmavý zmiešaný a medovicový by nemali chýbať  
na vašom každodennom stole, či už v čaji, šejkoch, sladkostiach, pečive, jedle, napríklad na chlebík s ozajstným 85 % maslom.

Slovenská príroda a naše čisté 
bohaté lesy sú zázračným zdrojov 
toho najchutnejšieho a najzdravšie-
ho ovocia aké si len môžeme všetci 
dopriať. Z takéhoto ovocia sme 
pripravili fantastické lekváre, ktoré 
sú jemne osladené pravým včelím 
medom. Kombináciou týchto dvoch 
úžasných surovín vzniká lekvár 
jedinečný, plný zdraviu prospešných 
látok, chutný, vhodný na široké po-
užitie. Tieto úžasné lekváre vyrába-
me z tohto ovocia: čučoriedka plná 
antioxidantov, vitamínmi nabité  
a pre močové cesty nenahraditeľ-
né brusnice, zázračná šípka a zmes 
lesného ovocia.

Slovensko má ideálnu polohu pre pes-
tovanie mnohých druhov fantastického 
záhradného ovocia. Ak sa k tejto polohe 
pridajú zanietení majstri ovocinári, ktorí 
s láskou a všetkým umom pestujú ovo-
cie jedinečnej kvality, dostáva sa nám 
takto úplne najkvalitnejšie ovocie  
pre výroby tých najlepších lekvárov.  
Takýto lekvár si so sebou nesie všetky 
pozitívne vlastnosti z ovocia, z ktorého 
bol vyrobený, a to konkrétne Svieža 
jahoda z kráľovského ovocia plného 
vitamínov a antioxidantov, Aromatická 
slivka plná betakaroténu, antioxidantov, 
vitamínov a vlákniny a Sladká marhuľa 
pre naše zdravie a prevenciu rakoviny. 
Všetky sú jemne osladené pravým slo-
venským medom.

 Slovenský med 

 Lekvár z našich lesov  Lekvár z našich záhrad 

Čítajte viac na www.farmfoods.sk alebo na FB FARMFOODS - Výnimočné potraviny.

Spracovanie medu a výroba úžasných a autentických výrobkov 
z ovocia a medu v Ipeľskom Sokolci sa vykonáva v modernej  
a prírodou prevoňanej prevádzke. Všetky tieto vzácne suroviny 
sú spracovávané s citom a láskou s dôrazom na zachovanie 
všetkých dôležitých látok v mede a ovocí a ich úžasných chutí. 
Použitie slovenských surovín podporuje aj včelárstvo a ovoci-
nárstvo na Slovensku, ktoré tu majú dávnu a poctivú tradíciu,  
a ktoré si musíme vážiť a chrániť.

Vinárstvo Terra Wylak vo Veľkom Záluží bolo zalo-
žené v roku 2015. Jedným zo zakladateľov je vinár, 
pán Roman Holec, ktorého meno sa na Slovensku 
stalo zárukou kvality vďaka vínam ním vyproduko-
vaným, ale aj vďaka významným oceneniam  
na prestížnych súťažiach medzi svetovými produ-
centmi tých najlepších vín.

Člen združenia Farmfoods Člen združenia Farmfoods

U bežne dostupných výrobkoch na Slovensku 
sledujte
...ťažko kontrolovateľný pôvod medu, často falšovaný  
výrobok pochádzajúci z Číny alebo Indie z farmo-
vých chovov. Plné cudzokrajných alergénov, falšované  
cukrovými sirupmi z kukurice, trstiny, či obilnín.   
Medy môžu byť plné pesticídov a reziduí (zvyškov)  
antibiotík, ktoré sú pri chove včiel u nás zakázané. 
 V niektorých medoch rovnako možno nájsť   
amoniak – sulfidový karamel na dofarbenie  
výrobku, syntetickú fruktózu a iné cudzie cukry.   
Na obaloch výrobkov sa môžu vyskytovať aj nepravdi-
vo uvádzané tvrdenia o neprítomnosti cukrov,  farbív, 
konzervantov a označenie BIO bez potvrdenia alebo 
certifikátov. Pri lekvároch sa uvádza použitie prídav-
ných látok E123 - amarant, E153 - medicinálne uhlie, 
farbivo E150c, konzervanty E202 - sorbát draselný, E211 -  
benzoát sodný. Na trhu takisto možno nájsť lekváre  
vyrobené použitím nekvalitného ovocia, resp.  s jeho 
nízkym obsahom a s vyšším využitím cukru.

POZORNE ČÍTAJTE ETIKETY POTRAVÍN!

U bežne dostupných výrobkoch na Slovensku 
sledujte
...využitie prídavnej látky E202, pridávanie vody   
do vína, pridávanie cukru po skončení kvasenia   
a pridávanie syntetických farbív na skrášlenie finál- 
ne ho produktu. Na trhu sú prítomné vína, ktoré sú  
vyrábané z hrozna neoberaného ručne, ale komba j- 
nom a nepreberaného, resp. z hrozna vypesto-
vaného mimo Slovenska, pričom má deklarovaný 
iný pôvod.  Pre menej kvalitné vína je navyše 
namiešavanie  z rôznych odrôd, z vín z rôznych 
vinárskych oblastí  a dokonca aj krajín.

POZORNE ČÍTAJTE ETIKETY POTRAVÍN!



Naše sójové produkty sú vyrobené z tej najkva-
litnejšej sóje zo Slovenska. Je to výnimočne 
zdravá rastlinná potravina najmä pre vegetariá-
nov, ktorí chcú nahradiť nevyhnutné bielkoviny 
z mäsa a syra, ale rovnako aj pre iných milov-
níkov výnimočných potravín. Náš celý sortiment 
varených, pasterizovaných a fermentovaných 
výrobkov - tofu, nárez, tavené sóje, tempehy 
sú vyrábané bez konzervantov a zo sóje, ktorá 
nebola geneticky modifikovaná.

Vajíčka sú znášané nosnicami hybridu Lohmann 
Brown, ktoré boli vyšľachtené na podstielkový chov  
a odchované na farme v Tekovských Lužanoch v súla-
de s požiadavkami „welfare“. V našich obchodoch sú 
bežne dostupné najmä vajíčka veľkosti „L“, „M“ alebo 
„S“. Sliepky sú chované na podstielke, ktorú tvorí 
slama. V ponuke máme aj vajíčka z chovu vo voľnom 
výbehu, znášané nosnicami Novogen Brown. Nosnice 
majú neustály prístup do veľkého trávnatého výbehu, 
kde majú možnosť prirodzeného správania – popoliť 
sa, pásť sa a zbierať hmyz. Obsahujú nadpriemerný 
obsah živín.

 Sójové výrobky  Slepačie vajíčka 

 Superpotraviny  

 Ryby  Ovocie zo Slovenska 

 Zelenina zo Slovenska 

 Choco cream s medom - nielen pre deti 

 Špeciálne pivá 

 detská ponuka 

 Sladkosti a maškrty 

 Z kozieho mlieka 

Doplnkový sortiment v našich predajniach tvoria výrobky od iných slovenských 
dodávateľov, ktoré rozoznáte podľa toho, že nemajú etiketu s logom FARM- 
FOODS. Tak ako pri našich vlastných výnimočných potravinách dbáme na kvalitu 
a výnimočnosť, taktiež doplnkový sortiment vyberáme dôsledne, aby sme zacho-
vali celú myšlienku Farmfoods konceptu. Výrobky, ktoré nevyrábame sami, tvoria 
max. 20 % z celkovej skladby sortimentu v predajniach. Všetok doplnkový sorti-
ment musí dodržiavať taktiež prísne princípy - bez „E-čok“ - minimum „E-čok“,  
bez GMO, slovenský výrobok a Natur.

Čítajte viac na www.farmfoods.sk alebo na FB FARMFOODS - Výnimočné potraviny

V tejto skupine sa nachádza-
jú rôzne výrobky obsahujúce 
špaldu, goji, chia semienka 
a iné, ktoré sú v súčasnosti 
označované za superpotraviny. 
Tieto superpotraviny obsahujú 
množstvo prospešných látok  
a vitamínov, ktoré prispievajú  
k správnemu fungovaniu orga-
nizmu.

Pre milovníkov rýb 
máme k dispozícii 
Sumčeka afrického. 
Osviežiť si chuť viete  
aj Tuniakovým šalá-
tom. 

 Ostatný výnimočný doplnkový  
 sortiment môžete nájsť v týchto 
skupinách: 

PRÍRODNÉ ČAJE 

EXKLUZÍVNE KÁVY

NÁPOJE

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

OCHUCOVADLÁ

SLANÉ POCHUTINY 

OVOCNÉ ŠŤAVY

Vďaka našim obchodom máte stále väčší prístup  
k zdravému slovenskému ovociu celoročne  
s prihliadnutím na sezónnosť. Výnimočne zdravé  
a chutné ovocie, ktoré podlieha prísnym kontrolám 
a dodržiavaniu zásad zdravého pestovania. Vyberte 
si podľa vlastnej potreby slovenské ovocné plody či  
už ako čerstvé, zavárané – sterilizované, sušené alebo v inej forme.

Široká ponuka chutnej a zdravej zeleniny zo Slovenska, 
dostupná v rôznych formách a podobách: ako čerstvá ba-
lená, kvasená, nakladaná – sterilizovaná, ale aj ako pretlak 
či chutný zeleninový mix. Kvalitná pôda, ktorá je používaná 
pri pestovaní zeleniny, je našou prioritou. Výnimočnú a 
kvalitnú slovenskú zeleninu zo slovenských polí a skleníkov 
vám zabezpečíme celoročne s prihliadnutím na sezónnosť.

Kakaovooriešková nátierka s medom je výnimočný produkt 
nielen pre deti. Výrobcom je člen nášho združenia Natur 
Products. Najmä z dôvodu použitia zahraničných surovín 
(kakao) nemôže daný výrobok spĺňať podmienky Farmfoods 
konceptu. Napriek tomu je to veľká pochúťka pre milovníkov 
sladkých nátierok.

Pivo je jedinečný a výnimočný 
nápoj aj vďaka tradičnému proce-
su výroby v malých remeselných 
pivovaroch. Veľmi dobre sa hodí  
k našim špecialitám na gril.

Nezabudli sme ani na našich naj-
menších zákazníkov. Pre nich sú 
vhodné chrumky, piškóty, či ďalšie 
pochutiny a maškrty. Všetko vyrobe-
né z tých najlepších surovín. Slúžia 
ako rýchly snack alebo na pochutna-
nie si len tak.

Oslaďte si svoj život. Ak hľadáte 
niečo malé, chutné, ale aj ako 
malú pozornosť, na výber máte  
u nás hroznové guľky, chrumky  
a chipsy, tyčinky, čokolády, lízanky 
či iné dobroty pre maškrtné jazýč-
ky. Stačí si vybrať a vychutnať! 

Kefír, syr alebo nápoj z kozieho 
mlieka sú delikatesami,  
ale aj zdraviu prospešnými potra-
vinami. Jedinečná chuť a konzis-
tencia výrobkov ulahodí každému 
labužníkovi. Pochutiť si viete len 
tak na raňajky, či večeru, ale tieto 
výrobky sa hodia aj do šalátov,  
či ako pochutina k pivu či vínu.

Čítajte viac na www.farmfoods.sk alebo na FB FARMFOODS - Výnimočné potraviny.

Doplnkový 
sortiment

Členovia združenia Farmfoods

U bežne dostupných výrobkoch na Slovensku 
sledujte
...na predajných pultoch vo veľkých obchodných 
reťazcoch sa výrobky nezaobídu bez prídavných  
konzervačných látok, „E-čok“, umelých sladidiel, kto-
ré sú až 40-krát sladšie ako bežný cukor, avšak nema-
jú žiadny energetický obsah, stužených tukov, emul-
gáto rov, ktoré slúžia na zahusťovanie a stabilizáciu 
potravín, chemických látok - tzv. pesticídy - tie sú však  
pre človeka nestráviteľné a majú nepriaznivý vplyv  
na ľudské zdravie. Do výrobkov sú často pridávané  
chemické stabilizátory chuti, vône a farby, ktoré  
priemyselne predlžujú dobu spotreby. Je množstvo 
výrobkov,  za ktorými síce stoja tradičné 
a jedinečné receptúry, no kvôli masovej výrobe  
sa stráca drobnohľad a je možné oddialenie sa  
od receptúry garantujúcej kvalitu.

POZORNE ČÍTAJTE ETIKETY POTRAVÍN!

U bežne dostupných vajíčkach na Slovensku 
sledujte

U bežne dostupných sójových výrobkoch  
na Slovensku sledujte

...prítomnosť GMO sóje v kŕmnych dávkach nosníc.  
Na ošetrenie sliepok proti parazitom dodávatelia pou-
žívajú chemickú ochranu - nelegálny pesticíd fipronil, 
ktorý sa pridáva do prípravkov  na dezinfekciu sliepok 
a krmív. Najzávažnejším problémom sú práve škodlivé 
krmivá a spôsob chovu nosníc. Veľký pozor si treba dať 
aj na prifarbovanie žĺtok vajíčok rôznymi syntetickými 
farbami. Prirodzená žltá farba vajíčok sa tvorí na zákla-
de karotenoidov a xantofilov pochádzajúcich z rastlín, 
ku ktorým väčšina hydiny nemá vôbec prístup. Baliarne 
a distribútori vajíčok zhromažďujú a miešajú obrovské 
množstvá vajíčok  z rôznych fariem, kde je seriózna 
vysledovateľnosť  viac než otázna.

...produkty, ktoré sú vyrobené z geneticky modifikova-
nej sóje z dovozu. Pridané látky, najmä glutaman sodný, 
E170 uhličitan vápenatý, č. E340 (i) dihydrogén uhličitan 
draselný a iné.

Všetky naše oleje sú vyrobené z najkvalitnejšej 
suroviny vypestovanej na našich poliach.  
Pre dosiahnutie výnimočných vlastností ich lisu-
jeme za studena s použitím kvalitnej technológie, 
pričom je tento proces kontrolovaný odborníkmi. 
Ponúkame vám kvalitné fritovacie slnečnicové 
oleje, ale aj širokú škálu kvalitných ochutených 
olejov. Fritovacie oleje majú  výnimočne vysoký 
stupeň prepálenia, čo dokazuje ich vysokú kvalitu. 
Zabránia tak vzniku škodlivých látok pri úprave 
jedla. U olejov je preto dôležité vedieť, aká je ich 
tepelná odolnosť, čiže do akej teploty by sa mali 
používať. Túto informáciu však výrobcovia olejov 
nie sú povinní uvádzať. Na našich etiketách túto 
overenú informáciu nájdete. 

Všetky cestoviny, ktoré môžete zakúpiť v predaj-
niach FARMFOODS, sú vyrábané z našej pšenice 
pestovanej na našich poliach a spracovanej  
na kvalitnú múku pod naším dohľadom za prís-
nych podmienok kvality a bezpečnosti surovín. Náš 
sortiment cestovín je široký. Cestoviny sú vyrábané 
z kvalitného cesta bez prídavných látok a sušené 
kvalitným a šetrným spôsobom. Množstvo ručnej práce potrebnej pri tra-
dičnej výrobe kvalitných cestovín je dôležitým aspektom, pri ktorom nikto 
nemôže pochybovať o našom výnimočnom prístupe k potravinám.  

 Panenské oleje 

 Gemerské cestoviny 

U bežne dostupných cestovinách na Slovensku 
sledujte
...spôsob spracovania cestovín, sušenia, pri letmom 
pohľade na cestoviny  z nekvalitnej múky je vidieť voľ-
ným okom množstvo čiernych očiek. Taktiež je nutné  
poukázať na problémy pri pridávaní nekvalitných  
vaječných zmesí pri vaječných cestovinách, čo môže  
zapríčiniť zdravotné problémy, ako nám už ukázali  
prípady z minulosti, kedy vaječná zmes pridávaná aj  
 do cestovín neobsahovala takmer žiadne vajcia, ale ry-
biu múčku, vápenec a kurkumu – tzv. indický šafran ale-
bo iné zakázané látky.
U bežne dostupných olejoch na Slovensku  
sledujte
..., že väčšina olejov je vyrábaná chemicky rafináciou,   
sú konzervované prídavnými látkami, ich vzhľad je  
podporený pridanými farbivami a množstvo olejov 
je spracovaných lisovaním pri vyšších teplotách, čo  
spôsobuje výrazné zníženie kvality výsledných pro-
duktov, čo prináša so sebou pridávanie ďalších látok   
na čírenie alebo riedenie. Nízka tepelná odolnosť  
prepálenia a vzniku karcinogénnych látok.

POZORNE ČÍTAJTE ETIKETY POTRAVÍN!



LOGO PREVÁDZKY

Na každej etikete sa nachádza logo 
prevádzky, ktorá má na starosti výrobu 
daného produktu.

NÁZOV PODSKUPINY

Pre väčšiu prehľadnosť delíme všetky 
skupiny na podskupiny, ktoré nám detail-
nejšie približujú charakter produktu. Sú 
očíslované od 0-9.

NÁZOV SKUPINY

Každý produkt v rámci prevádzky je za-
radený do určitej skupiny. Miesto v danej 
skupine si vyslúži svojím charakterom  
a vlastnosťami. Každá skupina je tiež do-
plnená jedinečnou ilustráciou a skratkou 
- kódom skupiny.

NÁZOV PRODUKTU

Názov odhaľuje konkrétny produkt. 
Podobne ako podskupina, je doplnený 
poradovým číslom. 

RUČENIE ZA KVALITU

Za chuť, kvalitu a bezpečnosť výrobku 
ručia naši odborníci vlastným menom  
a podpi som.

Každá nová prevádzka, 
ktorá dodržiava Farmfoods 
koncept, dostane vlastné 
logo. 

Každé logo, slogan alebo 
symbol na etikete má svoj 
význam. 

Náš výnimočný sortiment evidu-
je doposiaľ viac ako 180 pod-
skupín, ktoré sa pre vás neustále 
rozrastajú.

SYMBOL NATUR

Týmto logom vyjadrujeme 
to, že naše produkty sú 
NATUR. 

FIREMNÉ SLOGANY

Na etiketu sme umiestnili slogany definujúce filozofiu výroby našich výnimočných potravín, ale aj snahu byť čo najbližšie k vám, 
našim zákazníkom. Pri prezentácii využívame netradične dva slogany. Táto skutočnosť nám pomáha lepšie definovať výnimočnosť 
projektu.

VÝROBOK BEZ ADITÍV - „bez E”

Týmto logom sa vám zaväzu-
jeme, že náš výrobok  
je bez prídavných látok,  
bez tzv. „E-čok“. 

PAMÄTAJTE, že jednotlivé prvky a ich usporiadanie na etikete sa v závislosti od produktu a jeho charakteru menia. V drvivej väčšine 
prípadov sa obsah zachováva, mení sa len rozloženie. Všetky FARMFOODS výrobky majú jedinečný kód, ktorý tvoria 2 písmená  
a 2 číslice. 

Všetky naše dizajnové, ale aj technické etikety si môžete preštudovať priamo v predajniach FARMFOODS,  
v infokioskoch alebo na našom webe www.farmfoods.sk v sekcii „VÝNIMOČNÉ POTRAVINY“. Tu vám v pre-
hľadnom usporiadaní celého sortimentu prinášame karty jednotlivých výrobkov s detailnými popismi.  
Na svoje si prídu všetci zvedaví zákazníci, ktorí chcú vedieť všetko o našich výnimočných produktoch  
a ako ich porovnať s bežne dostupným tovarom na Slovensku.   

 ĎALŠIE PRVKY POTVRDZUJÚCE KVALITU VÝROBKU 

VÝROBOK BEZ GMO

Na etikete deklarujeme aj fakt, 
že naše výrobky sú pripravené  
bez akých koľvek geneticky modi-
fikovaných organizmov (GMO),  
či už rastlinných alebo živočíš-
nych. Ani počas výroby neboli 
pridávané žiadne ďalšie surovi-
ny, ktoré boli geneticky modi-
fikované a ani pri spracovávaní 
neprišli do kontaktu s inými or-
ganizmami, ktoré boli geneticky 
modifikované. Taktiež živočíchy, 
z ktorých boli vyrobené surovi-
ny, počas života nekonzumovali 
geneticky modifikované krmivá.

VÝROBOK BEZ ADITÍV - „bez E” 
- ich neprítomnosť sa neuvádza

Je to logo „čistého“ výrobku, 
pri ktorom platná legislatíva 
SR a EÚ nedovoľuje  
do daných výrobkov pridá-
vať, ani na ich obale uvádzať 
neprítomnosť akýchkoľvek 
prídavných látok. Ani ostatné 
porovnateľné výrobky  
na trhu ich nemôžu ob-
sahovať a ani uvádzať ich 
neprítomnosť na obale, takže 
ani naše výrobky označené 
týmto logom neobsahujú 
žiadne prídavné látky.

VÝROBOK S MINIMOM ADITÍV

Ide o výrobky, ktoré obsa- 
hujú len minimum aditív 
nevyhnutne potrebných  
na prípravu daného výrobku. 
Spomedzi 600 výrobkov spĺ-
ňajúcich Farmfoods koncept 
sem patria len tavené syrové 
nátierky a šunka. Prítomnosť 
prídavných látok v zložení je 
vyznačená príslušným logom 
na etikete danej potraviny.

 Oplatí sa vám naštudovať   
 si etikety našich výnimočných potravín. 

POZNÁVAJTE NÁŠ FARMFOODS KONCEPT, FILOZOFIU A HODNOTY

Aby sme vám nákup u nás čo najviac zjednodu-
šili, v našich samoobslužných predajniach máme 
pre vás k dispozícii aj samoobslužné pokladne. 
Prostredníctvom nich si môžete sami nablokovať 
a kartou zaplatiť nakúpený tovar. 

K platbe tak nebude potrebná pomoc našich predavačiek, 
ktoré sú síce v predajni stále k dispozícii, ale ostane im viac 
času pre poradenstvo.

Naše moderné potravinárske prevádzky ako 
prvé na Slovensku začali pri výrobe označovať 
výrobky QR kódom. Je to systém, kde každý 
výrobok má vlastný jedinečný kód – prečíta-
ním ktorého vieme identifikovať dátum výroby, 
šaržu výroby a poradové číslo v rámci šarže, 
dátum spotreby, množstvo a odkaz na infor-
mačnú stránku výrobku. Naše výrobné závody, 

distribučné centrum, infokiosky, internetové stránky sú vybavené 
čítačkou týchto kódov a výnimočným softvérom, na základe čoho je 
každý výrobok bezkonkurenčne vysledovateľný a identifikovateľný aj 
pre našich zákazníkov. V predajni vám predajca nevie predať výrobok, 
ktorý prekročil dobu trvanlivosti, alebo v prípade zistení hocijakých 
nedostatkov.

 SAMOOBSLUŽNÁ POKLADŇA 

 UNIKÁTNE QR KÓDY 

Tento olej získavame vylisovaním  
za studena z našich najlepších tekvico-
vých semiačok vďaka čomu je plný nut-
rične hodnotných látok. Jeho úžasná, 
plná chuť pozdvihne jedlá v studenej 
i teplej kuchyni. A zároveň svojou jem-
nou vôňou a chuťou, obohatí sladké  
aj slané jedlá.

Mak pestujeme sami na našich poliach  
v Kráľovom Brode. Dostáva sa mu tá najlepšia 
starostlivosť, vďaka ktorej je plný hodnotných 
látok. Má bohatú chuť, vďaka ktorej s ním bude 
každé jedlo zážitok. Táto tradičná slovenská 
plodina určite obohatí vašu kuchyňu či už  
pri pečení, do cestovín, ako posýpka na rôzne 
pokrmy alebo na iné ľubovoľné účely. 

Vyrobené sú z potravinárskej pšenice najvyššej kvality, ktorú 
si pestujeme na vlastných poliach. Má bohatú chuť a výborné 
vlastnosti pre pečenie všetkých druhov pečiva, zákuskov  
a koláčov.

Mletá paprika zo sortimentu FARM-
FOODS je stávkou na istotu aj tým, 
že viete, že je vyrobená bez akých-
koľvek „E-čok“ a bez GMO. Je to 
častý pomocník mnohých gazdiniek. 

Síce je naoko nenápadná,  
no pre prípravu mnohých 
jedál je neodmysliteľnou 
súčasťou. 

 Tekvicový olej 

 Mak  Múky 

 Mletá paprika 

Čítajte viac  
na www.farmfoods.sk  
alebo na FB  
FARMFOODS -  
Výnimočné potraviny.

Členovia združenia Farmfoods

PRE VAŠU LEPŠIU ORIENTÁCIU V PREDAJNIACH

Množstvo druhov stopkariet vám v našich predajniach pomôže jednoduch-
šie sa  orientovať. Ľahko zistíte, ktorý výrobok je vhodný pre vaše dieťa,  
pre fit stravovanie alebo na grilovačku. Upozornia vás tiež na naše neustá-
le pribúdajúce novinky v sortimente, ale aj na iné zaujímavé potraviny.

NEPREHLIADNITE V NAŠICH  
REGÁLOCH PRI CENOVKÁCH



Predajne výnimočných potravín – 
čoraz bližšie k vám

V súlade s našou koncepciou „Zo slovenských fariem priamo na váš tanier“ bude celý sortiment výnimočných potravín  
FARMFOODS dostupný výlučne v našej sieti predajní. Chceme mať predajne na celom území Slovenska, s efektívnym zásobova-
ním a vyškoleným personálom, aby naši zákazníci našli každý deň svoje obľúbené zdravšie potraviny vždy čerstvé a čo najbližšie 
k svojmu bydlisku.

Naše pojazdné predajne slúžia ako pred
zvesť, že v danom mieste pripravujeme  
pre našich zákazníkov naše obslužné a sa
moobslužné predajne. Jedinou nevýhodou 
týchto predajní je obmedzený sortiment. 

Postupne budujeme sieť našich predajní. 
K dispozícii budú obslužné a samoobsluž
né predajne s vlastným nezameniteľným 
dizajnom. V samoobslužných predajniach 
je v porovnaní s obslužnými a pojazdnými 
k dispozícii širšia ponuka výrobkov FARM
FOODS. Nájdete v nej aj moderné  
a kvalitné chladiace vitríny, infokiosk  
a samoobslužnú pokladňu. 

V rámci nášho Farmfoods konceptu sa 
môžete stretnúť aj s interiérovými pre
dajňami. S ich umiestňovaním sme začali  
v rámci mesta Bratislava a ponúkame vám 
v nich sortiment v plnej šírke. Podľa veľ
kosti priestoru sú dispozične podobné 
obslužným alebo samoobslužným predaj
niam.

 Pojazdné Predajne  Sieť Predajní Po celom  
 SlovenSku 

 interiérové Predajne 

Tím FARMFOODS 
Šafárikova 124 
048 01 Rožňava

Webstránka
www.farmfoods.sk

Kontakt
+421 905 497 797
info@farmfoods.sk

Pojazdná predajňa FARMFOODS

FARMFOODS  Výnimočné potraviny

Farmfoods  výnimočné potraviny
farmfoods_sk

Vďaka nášmu vyhľadávaču predaj
ní rýchlo nájdete najbližšie predajne 
FARMFOODS vo vašom okolí. Jeho sú
časťou je aj možnosť spustiť navigáciu 
priamo do miesta predajne. 

 vyhľadávač Predajní 

Obslužná predajňa FARMFOODS

Samoobslužná predajňa FARMFOODS

Interiérová predajňa FARMFOODS

V súčasnosti pre vás budujeme  
až 65 obslužných a samoob-
služných predajní po celom 
území Slovenska.

 vízia realizácie Predajných mieSt 
 a umieStnenie výrobných Prevádzok 

atrv.sk/FA17

NAVIGÁCIA

Nové FARMFOODS predajne  
otvorené v poslednom období:

interiérové predajne v Bratislave - VIVO!, River Park, Eurovea, Prior - Kamenné 
námestie, Westend, OD Saratov; Moldava nad Bodvou - Rožňavská 70; Veľký Meder - 

Železničná 60/4; Košice - pri OC Cassovia; Topoľčany - ulica M. Benku.


