
Študijný materiál pre záujemcov o prácu v promoteame

AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
Šafárikova 124

048 01 Rožňava

www.farmfoods.sk

Študijný materiál 
pre záujemcov  

o prácu  
v promoteame                    
FARMFOODS



Študijný materiál pre záujemcov o prácu v promoteame

AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
Šafárikova 124

048 01 Rožňava

www.farmfoods.sk

Milí uchádzači,

do rúk sa vám dostáva študijný materiál pre záujemcov o prácu v promoteame reťazca s výnimočnými

potravinami FARMFOODS. Nájdete v ňom informácie, ktoré sú dôležité pre úspešné absolvovanie skúšky 

a následné zaradenie sa do radov našich promotérov, ktorých hlavnou úlohou bude pomoc pri predaji 

našich výrobkov. Študijný materiál zahŕňa všetky základné témy späté s výrobou a fungovaním v rámci 

FARMFOODS: obsahuje našu koncepciu, informácie o surovinách, z ktorých vyrábame naše produkty, 

prehľad prevádzok, na ktorých sa vyrábajú naše potraviny, ako aj definovanie pojmov spojených s našimi 

produktmi (bez GMO, bez E, welfare).

Reťazec FARMFOODS a výnimočné potraviny, ktoré ponúka, sa v porovnaní s inými v mnohých 

ohľadoch líšia. Robíme viacero vecí inak, aby naše výrobky boli iné, kvalitnejšie a naozaj výni-

močné. Preto je pre nás dôležité, aby aj naši promotéri pochopili koncepciu fungovania a vede-

li, v čom spočíva výnimočnosť našich produktov. Tým pádom hľadáme mladých, cieľavedomých 

a šikovných ľudí, ktorí budú veriť v kvalitu našich výrobkov, myšlienky, ktoré stoja za našou koncep-

ciou a ktorí budú mať zo svojej práce rovnakú radosť, ako máme aj my ostatní v tíme FARMFOODS. 
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O spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

Spoločnosť patrí k najvýznamnejším firmám v slovenskom poľnohospodárstve. Jej podnikateľská činnosť 

zahŕňa predaj a servis poľnohospodárskej techniky, predaj náhradných dielov, vstupov do prvovýroby, 

vlastnú poľnohospodársku prvovýrobu, obchod s komoditami, výrobu listových hnojív, stavebnú činnosť, 

výrobu energie, predaj úžitkovo-osobných automobilov značky ISUZU a ďalšie služby spojené s poľno-

hospodárstvom.

Firma AGROTRADE GROUP spol. s r. o. zastrešuje projekt FARMFOODS, a je koordinátorom celého pro-

jektu. Je nositeľkou prvotnej myšlienky, resp. vízie vytvorenia tohto projektu.

Viac info na našej stránke www.agrotradegroup.sk.

O projekte FARMFOODS

FARMFOODS je krátky dodávateľský reťazec potravín (medzi poľnohospodármi a konečným spotrebite-

ľom je maximálne jeden prostredník), ktorý vznikol spojením slovenských farmárov a výrobcov potravín 

spĺňajúcich kritériá Farmfoods konceptu (viď str. 5) za účelom výroby a ponúkania výnimočných potra-

vín. 

V čom sme výnimoční?

1. Sme farmársky reťazec s vlastnými nadštandardnými postupmi v súlade s filozofiou „Farmfoods koncept“ 

V rámci celého procesu od obrábania pôdy, cez pestovanie rastlín, chov zvierat, výrobu, spracovanie  

a predaj našich výnimočných potravín máme vlastné postupy nad rámec platných noriem, ktoré defi-

nuje manifest „Farmfoods koncept“. Za touto filozofiou sa skrýva súbor nespočetných strategických roz-

hodnutí, opatrení, postupov a práce s úsilím o čo najvyššiu kvalitu života, krajiny a výnimočnosť potravín, 

ktoré ponúkame.

2. Slovenské, prírodné, z vlastných fariem - sme Natur

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo výrazne súvisí so zodpovedným prístupom k prírode s ohľadom na 

budúcnosť našej Zeme. Sme si vedomí, že aj výroba potravín je jeho neodlúčiteľnou súčasťou a vo veľkej 

miere ho ovplyvňuje. Preto naše produkty vyrábame na čo najprírodnejšie a so zachovaním všetkých 

hodnotných látok. To v praxi znamená, že našim zámerom nie je len samotná výroba kvalitných potra-

vín, ale poctivý prístup k všetkým zložkám výrobného procesu. Kvôli tomu naše produkty nie sú BIO, ale 

NATUR a sú výsledkom našej výroby na základe filozofie Farmfoods koncept, čím prispievame k udrža-

teľnosti nášho poľnohospodárstva. 

http://www.agrotradegroup.sk
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3. Transparentnosť a vysledovateľnosť 

Uvedomujeme si dôležitosť dostupnosti informácií o našich výrobkoch. Preto pracujeme na rôznych 

formách zdokumentovania a podávania informácií o farmách, výrobných prevádzkach, použitých su-

rovinách a výsledných potravinách, aby boli všetky dôležité informácie o ich pôvode a spôsobe chovu, 

spracovaní, zložení a návodoch na prípravu ľahko a rýchlo dostupné (napr. na webe alebo v infokiosku).

4. Dostupnosť  

Široký sortiment produktov v sieti FARMFOODS je možné kúpiť si cez e-shop na stránke www.farmfoods.

sk, v našich pojazdných predajniach a čoskoro aj v sieti obslužných a samoobslužných predajní po celom 

Slovensku. Viac info na našej stránke.

Farmfoods koncept

označujúcich celý proces, ktorého výsledkom sú naše výnimočné potraviny (zo slovenských fariem až 

ku konečnému spotrebiteľovi). Oprávnenosť používať toto logo majú všetci partneri, ktorí okrem dodr-

žiavania politiky kvality Farmfoods fungujú na princípe šiestich pilierov: zdravá pôda → zdravé rastliny → 

zdravé zvieratá → zdravé potraviny → zdraví ľudia → nenarušená krajina.

ZDRAVÁ PÔDA
Pôda je základným výrobným prostriedkom každého farmára. Je tiež limitovaným a ľahko zničiteľným 

prírodným zdrojom nenahraditeľnej hodnoty, považovaným za jedno z najvzácnejších bohatstiev ľud-

stva, ktoré umožňuje rastlinám, zvieratám a človeku žiť na našej Zemi. 

Aby rastliny klíčili, rástli, kvitli a prinášali úrodu, musia dostávať patričné množstvo minerálov, vzduchu, 

vody a organických látok. To všetko je možné len za prítomnosti pôdnych mikroorganizmov. Hrsť zdravej 

pôdy poskytuje životný priestor pre miliardy organizmov tisícok druhov, ktorým na našich farmách ve-

nujeme nevídanú pozornosť. Zdravá pôda je základným predpokladom fungovania výnimočného kon-

ceptu Farmfoods. Aby bola pôda na našich farmách zdravá, vykonávame v jej prospech mnoho opatrení. 

Medzi tie najdôležitejšie patrí:

• Individuálny prístup k pôdnym potrebám / Poznáme, čo naša pôda potrebuje / Naša pôda do-

stane vždy to, čo potrebuje): Používame unikátny systém zónovania a spoznávania našich pozemkov, 

výsledkom čoho môžeme pôde v každej zóne dodať presne to, čo potrebuje v akurátnom množstve, čím 

výrazne šetríme životné prostredie, aj naše náklady na produkciu.

Pojem, za ktorým sa skrýva súbor nespočetných 

strategických rozhodnutí, opatrení, postupov                             

a práce. Toto označenie je manifestom, na ktorom 

stojí filozofia fungovania krátkeho dodávateľského 

reťazca FARMFOODS. Je postavená na pilieroch

https://www.farmfoods.sk/
https://www.farmfoods.sk/
https://www.farmfoods.sk/vizia
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• Upravujeme pôdnu reakciu (pôdne pH): Pôdna reakcia ovplyvňuje rozpustnosť mnohých látok, 

prístupnosť živín, biochemické reakcie, aj jej štruktúru – a tým prakticky všetky vlastnosti pôdy. Vlastníme 

lom, v ktorom ťažíme a melieme dolomitický vápenec. Ten následne aplikujeme našim špeciálne vyvi-

nutým aplikátorom jemne mletého vápenca. Vápnením upravujeme pôdnu reakciu, tým stabilizujeme 

jej produkčnú funkciu a prispievame k uzdraveniu našich pôd.

• Pôdoochranárske technológie obrábania: Používame výnimočnú agrotechniku spracovania  

a obrábania našich pôd podloženú vyše 20-ročnými skúsenosťami s predajom a nasadením pôdoochra-

nárskych technológií a strojov od unikátnych svetových výrobcov, ktorých na Slovensku zastupujeme.

• Čo sa z pôdy odoberie, to sa do nej aj vráti: Dodržiavame výslednú bilanciu úrodou odobratých 

živín ich dopĺňaním najvyššou možnou mierou na organickej báze. Maximálne a odborne využívame 

a zapracovávame rastlinné zvyšky, účelovo pestované medziplodiny a exkrementy našich zvierat –  

s dôrazom na zachovanie maximálneho množstva živín pre naše zdravé rastliny. Taktiež prevádzkujeme 

aj 3 bioplynové stanice, z ktorých ročne aplikujeme vyše 50 000 m3 digestátu pre zlepšenie úrodnosti  

a zdravotného stavu našich pôd.

• Bakteriálny život v pôde: Pochopili sme výnimočnosť bakteriálneho života v pôde a už niekoľ-

ko rokov systematicky dopĺňame najvýznamnejšie živé baktérie do našich pôd pomocou bakteriálneho 

hnojiva Phylazonit. Vďaka týmto baktériám pôda lepšie hospodári s vodou, vzduchom a teplom; maxi-

málne využíva rastlinné zvyšky a dodanú organickú hmotu pri tvorbe humusu; a v neposlednom rade 

tiež úspešne bojuje proti usadzovaniu choroboplodných zárodkov a škodcov.

Naša zdravá pôda je výnimočným základom pre pestovanie našich zdravých rastlín.

ZDRAVÉ RASTLINY
Sme slovenskí farmári, pre ktorých je prvoradá produkcia zdravých rastlín vypestovaných na našich 

zdravých pôdach. Použitím výnimočných postupov vyprodukujeme potrebné množstvo zdravej a kva-

litnej výživy rastlinného pôvodu pre naše zvieratá a široký sortiment obilnín, strukovín, olejnín, ovocia  

a zeleniny pre priamy konzum, alebo výrobu našich výnimočných zdravých potravín. Všetky naše po-

stupy smerujú k tomu, aby sme pri optimálnych nákladoch (a žiadnych zbytočných zásahoch, ktoré by 

zdražovali výrobu a ohrozovali zdravie našich rastlín) dopestovali zdravé a kvalitné rastliny. Naša poľno-

hospodárska výroba a celý Farmfoods koncept je “NATUR“. Poctivé “BIO“ nemôže byť zdravé. Podobne, 

ako naše deti potrebujú ochranu, liečenie a odbornú starostlivosť, aby boli zdravé, tak aj naše zdravé 

rastliny potrebujú výnimočnú odbornú starostlivosťou a v prípade potreby adekvátnu liečbu. Naše naj-

dôležitejšie výnimočné postupy vám priblížime v nasledovných príkladoch na ktorých stojí druhý pilier 

Farmfoods konceptu “zdravé rastliny“:

• Bez GMO: Celá naša rastlinná produkcia je prísne kontrolovaná, nepoužíva GMO a ani nemôže 

byť kontaminovaná geneticky modifikovanými organizmami.  

• Výber výnimočných odrôd: Výberu odrôd, osív a sadív venujeme nevídanú pozornosť a pestuje-

me len rastliny vyšľachtené najnovšími technológiami renomovaných firiem pre naše podmienky  

a hlavne účelu použitia v živočíšnej alebo následnej potravinárskej produkcii. Správny výber odrôd má
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výnimočný vplyv na naše zdravé rastliny používané ďalej v našom krátkom dodávateľskom reťazci  

FARMFOODS.

• Výnimočná sejba s prihnojovaním: Do našej zdravej výnimočne pripravenej pôdy vkladáme osivá 

do najoptimálnejších polôh a štruktúr tak, aby bol zabezpečený optimálny prístup vody, vzduchu a vý-

živy. Už pri sejbe pomocou našich výnimočných siacich strojov aplikujeme základné hnojenie (N, P, K, 

S, Ca, Mg) v množstve a pomere, ktoré daná rastlina na danej pôde potrebuje, nasmerované priamo k 

budúcim korienkom našich rastlín tak, aby bolo maximálne využité. Vďaka tomuto výnimočnému postu-

pu je naša spotreba základných hnojív len na úrovni 20-40 % bežne používaného množstva hnojív pri 

plošnej aplikácii potrebnej pre dosiahnutie základnej výživy zdravých rastlín.

• Listová výživa: Po vyše 10 rokoch intenzívneho výskumu, pokusov a vnímania biológie rastlín sme 

vyvinuli vlastný výnimočný systém listovej výživy našich rastlín. Sami vyrábame a systematicky dodáva-

me cez list našimi rastlinami absorbovateľné množstvá základných živín, mikro a makro prvkov, humá-

tov, organických kyselín, sacharidov, biokatalyzátorov, aby sme zabezpečili rastlinám zdravý optimálny 

vývoj a príjem energie, vitamínov a bielkovín.

• Výnimočná bakteriálna výživa Phylazonit: pomáha našim rastlinám prijímať vo vzduchu viazaný 

dusík. Ďalej sa vďaka nej sprístupňuje mineralizáciou uvoľnený dusík a tiež inak neprístupné formy fosfo-

ru, draslíka a iných živín z pôdy. Vďaka týmto výnimočným postupom sa naša spotreba dusíkatých hnojív 

za posledné roky znížila na polovicu a sú aplikované len v minimálnych dávkach v čase nevyhnutnej 

potreby pre zdravý vývoj našich rastlín.

• Minimálne množstvo najekologickejších pesticídov: Vďaka našim výnimočným postupom pri me-

chanickom ničení burín s našimi výnimočnými strojmi, ale aj systematickej bakteriálnej a listovej výživy 

naše zdravé rastliny potrebujú minimálne množstvo najekologickejších pesticídov (cca 30 % slovenské-

ho priemeru) na dosiahnutie čistých zdravých porastov bez burín, škodcov a chorôb, ktoré by v prípade 

prítomnosti degenerovali rastliny a boli by zárodkom a nositeľom mykotoxínov a chorôb pri výžive zvie-

rat a výrobe potravín.

• Sme lídrom presného variabilného poľnohospodárstva na Slovensku: Vyvíjame a používame uni-

kátny výnimočný systém variabilných technológií pri pestovaní rastlín, kde po vzorkovaní, infraspektrál-

nom fotení a na základe úrodových máp identifikujeme potreby úpravy pH, hnojenia, ochrany na našich 

parcelách a po vedeckej analýze máme pripravených cca 20 rôznych aplikačných systémov na variabil-

nú aplikáciu potrebných zásahov pre hospodárnu a výnimočnú rastlinnú výrobu s produkciou zdravých 

rastlinných produktov.

• Nahrádzame príjem chýbajúcich makro a mikroprvkov našimi rastlinami: Naše produkty rastlin-

nej výroby sú na trhu výnimočné aj vďaka zvýšenému obsahu makro a mikroprvkov (Ca, Mg, Fe, Mn, 

Zn) oproti bežne dopestovaným tradičnými metódami. Možno málokto vie, že jediné prírodné zdroje 

makro a mikroprvkov v našej strave pochádzajú z hornín, ktoré sa nachádzajú v našich poľnohospo-

dárskych pôdach. Tieto dôležité prvky sú však intenzívnym poľnohospodárstvom stáročia odčerpávané                                    

a nijako nie sú dopĺňané. Vedci za posledné desaťročia vydokladovali obrovskú potrebu dopĺňať mikro  

a makroprvky aj s nespočetnými variáciami minerálnych doplnkov s často nevystopovateľným pôvodom, 

ktorými je zaplavený náš trh, a s užívaním ktorých už každý z nás má skúsenosti. Tak, ako ľudia, aj rast-                      
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liny pre svoj zdravý rast a vývoj potrebujú tieto prvky, čomu náš koncept venuje zvýšenú pozornosť                        

a naše výnimočné listové hnojivá dopomôžu nielen našim rastlinám optimalizovať dodávku a príjem 

širokého rozsahu makro a mikroprvkov, ale aj zvýšeným obsahom týchto prvkov napomáhajú k výni-

močnosti potravín FARMFOODS.

ZDRAVÉ ZVIERATÁ
Naše zdravé zvieratá sú kŕmené výlučne našimi zdravými krmivami rastlinného pôvodu, ktoré nie sú 

geneticky modifikované. Žiadne naše zviera nie je geneticky modifikované a vylúčili sme z ich jedálneho 

lístka aj geneticky modifikovanú sóju, ktorou je dokrmovaných vyše 95 % všetkých zvierat v Európskej 

únii. Celá naša živočíšna výroba je už niekoľko rokov podriadená jedinému cieľu, a to chovať pre náš 

krátky dodávateľský reťazec výnimočné zdravé a šťastné zvieratá. Naše výnimočné zvieratá sú narodené 

(okrem jednodňových kurčiat), chované, odporazené a spracované na Slovensku, priamo na našich far-

mách patriacich do združenia FARMFOODS. Zdravie a výnimočnosť našich zvierat sú prvoradou úlohou 

nášho konceptu, čo dokazujú aj nasledovné fakty:

• Vďaka starostlivému výberu  vhodných plemien účelovo zaradených do jednotlivých našich chovov 

sme sledovali cieľ ponúknuť najkvalitnejší a najvhodnejší genetický materiál vhodný na produkciu koneč-

nej výnimočnej potraviny živočíšneho pôvodu. Výnimočné plemeno chované na mäso hovädzie Charolais, 

bravčové Mangadurca, jahňacie Barrichon du Cher sú zárukou tých najkvalitnejších mäsových lahôdok.  

• Chovy sú špecializované na určitý konečný výnimočný produkt a na pulty nášho reťazca sa do-

stanú len výnimočné a zdravé produkty, vedľajší produkt sa odpredá na ďalšie využitie mimo nášho re-

ťazca (napr. mliečne plemená hovädzieho dobytka vo vyššom veku nie sú v rámci reťazca zúžitkované 

na mäso).

• Šťastie našich zvierat je najväčšou výzvou pre našich ošetrovateľov a manažérov na našich far-

mách a zabezpečujeme im nespočetné privilégiá, počas celého života. Pokoj a šťastie je základom zdra-

via aj u zvierat, a preto dostanú všetko, aby boli šťastné už od narodenia. Vzdušné a pohodlné priestory 

na ich chov, kvalitné pastviny, výnimočná starostlivosť, nestresová technológia chovu znásobená výni-

močným ľudským prístupom je základom šťastia našich zvierat.

• Mliečne plemená hovädzie (Holštajn) a ovčie (Zušľachtená valaška a Lacaune) sú základom  

a garanciou pri výrobe výnimočných mliečnych špecialít.

• Zdravá, hodnotná a vyvážená strava je základom pre šťastný a nenarušený vývoj a rast zdravých 

zvierat. Naši odborníci venujú výnimočnú pozornosť pri zostavení kŕmnych dávok a výrobe kvalitných 

zdravých krmív skoro výlučne vyprodukovaných v našej výnimočnej rastlinnej výrobe pre jednotlivé                

kategórie zvierat. Len vyvážené a kvalitné krmivo môže prispieť k výnimočným vlastnostiam a požia-

davkám, ktoré na naše výnimočné zvieratá kladieme, a to najmä množstvo a kvalita tuku, bielkovín, iné                  

výživové hodnoty, ďalej textúra, kvalita, mramorovanie, vnútrosvalový tuk, kulinárske vlastnosti za úče-

lom dosiahnutia stálej nekolísavej výnimočnej kvality.

• Naše zdravé, pokojné a šťastné zvieratá sú pod stálym odborným drobnohľadom kvalitných 

zverolekárov, ktorí využívajú najmodernejšie metódy najmä prevencie a v prípade potreby aj liečenia 
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našich zvierat.  

• V prípade výskytu zvierat, ktoré prekonali vážnejšie choroby a stresy, sú po vyliečení speňažené 

mimo reťazca FARMFOODS.

ZDRAVÉ POTRAVINY
Prvoradým cieľom projektu FARMFOODS je priniesť čo najširší sortiment zdravých výnimočných potra-

vín z vlastných polí, maštalí, potravinárskych prevádzok cez vlastné predajne čo najbližšie ku konečné-

mu spotrebiteľovi. Základom našich zdravých potravín sú zdravé vystopovateľné rastliny vyprodukované 

na zdravej pôde a zdravé zvieratá chované na základe nášho Farmfoods konceptu. Nemenej dôležitým 

faktorom sú aj výrobné prevádzky, výnimočné technologické postupy, prístup, kvalita a hygiena, vďaka 

ktorej náš veľký výber výnimočných potravín môžeme ponúknuť širokej verejnosti. FARMFOODS je Na-

tur a pri výrobe výnimočných potravín sa v maximálnej možnej miere vyvarujeme používaniu rôznych 

prídavných látok, aditív, umelých konzervantov a farbív a používame len prírodné koreniny, aby naše 

potraviny boli čo najzdravšie a najprírodnejšie. Využívame najnovšie technologické znalosti, výnimočné 

technológie a moderné výrobné priestory s nadštandardnou hygienou, aby sme dokázali vyrobiť pre 

našich zákazníkov najzdravšie potraviny. Pri výrobe preferujeme zachovanie tradičných ozajstných chutí 

potravín. Pri tepelných a iných úpravách preferujeme technológie, ktoré v maximálnej miere zabezpe-

čia uchovanie vitamínov a iných nutričných hodnôt obsiahnutých v našich zdravých výnimočných potra-

vinách. Naše záväzky voči našim zákazníkom ohľadom zdravotnej nezávadnosti a výnimočnosti prísne 

kontrolujeme zavedením a uplatňovaním medzinárodných štandardov zastrešených certifikátmi systé-

mu manažérstva kvality ISO: 9001:2008, systému environmentálneho manažérstva ISO 140001:2004, 

systému manažérstva bezpečnosti OHSAS 18001:2007 v celej výrobnej vertikále vrátane rastlinnej aj 

živočíšnej výroby a aj systému manažérstva bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 pri potravinárskych 

prevádzkach. Zdravé potraviny balíme do moderných hygienicky nezávadných obalov a predávame ich 

v obchodoch vybavených modernou technológiou zabezpečujúcou zachovanie výnimočných paramet-

rov až do rúk zákazníkov. 

ZDRAVÍ ĽUDIA
Zdravie je najvzácnejším bohatstvom každého človeka. Každodenným jedením ho výrazne ovplyvňu-

jeme. Konzumovaním zdravých výnimočných potravín pomáhame nášmu zdraviu. Podľa európskych 

štatistík v priemere každý človek v Európe zje ročne 5-6 kg čistých aditív s povinnosťou označovať podľa 

legislatívy písmenom „E“. Ďalej konzumujeme a zaplatíme za ďalšie desiatky kíl vody a iných lacných 

náhrad šikovne viazaných a predaných ako „balans“ v potravinách.

Zdraví ľudia, ktorí si vyberajú a konzumujú zdravé potraviny, môžu nájsť veľmi poctivú širokú výnimoč-

nú bázu kvalitných zdravých potravín v našom farmárskom obchodnom reťazci FARMFOODS. Zbierajú 

a hodnotia všetky dostupné informácie o zdravých potravinách. Je potrebné byť značne fundovaný, 

obozretný a vzdelaný na to, aby si každý mohol vytvoriť pre svoje zdravie najvhodnejší názor a zásady 

pri stravovacích praktikách a výbere potravín. Tvorcovia myšlienky a tím FARMFOODS sú presvedčení, že 

pre všetko, čo je živé, ako pre zdravé rastliny a zdravé zvieratá, aj pre zdravých ľudí je nevyhnutná
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a zdraviu jednoznačne prospešná vyvážená zdravá strava podporená zdravým životným štýlom. Vyne-

chaním potrebných zložiek stravy samozrejme ani ich nadmerná jednostranná preferencia neprispieva 

k nášmu zdraviu. Moderné „vegánstvá“ a jednostranné preferovanie ovocia a zeleniny s čiastočným 

alebo úplným vylúčením potravy živočíšneho pôvodu väčšinou dlhodobo prinášajú zdravotné problémy 

kvôli nevyváženenej strave. Aj keď ovocie a zelenina sú nevyhnutnou a zdraviu jednoznačne prospeš-

nou zložkou vyváženej stravy, farmári jednoznačne vedia, že na jednotku hmotnosti sa musí použiť pod-

statne viac hnojív a pesticídov, ako pri pestovaní a produkcii iných potravín rastlinného pôvodu. Zdraví 

ľudia využívajúci náš výnimočný informačný systém o našich výnimočných zdravých potravinách, ktorý 

je budovaný s maximálnou snahou odovzdať čo najviac informácií o výrobkoch, spôsobe výroby, vysto-

povateľnosti, použiteľnosti a výnimočnosti, v ňom vždy nájdu všetko podstatné o každom výrobku.

Veríme, že aj ľudia, ktorí sú odôvodnene v prospech svojho zdravia nútení obmedziť resp. vynechať nie-

ktoré alergény alebo zložky potravín, nájdu u nás dostatočné informácie a široký sortiment ďalších, aj 

pre nich vhodných výnimočných výrobkov.

NENARUŠENÁ KRAJINA
My, slovenskí poľnohospodári, zaoberajúci sa rastlinnou a živočíšnou výrobou, spolu aj s lesníkmi tvorí-

me menej ako 3 % z celkového počtu obyvateľstva. Poľnohospodárska a lesná pôda však tvorí vyše 90 

% územia Slovenska, takže oprávnene sa pasujeme za najdôležitejších krajinotvorcov našej prekrás-

nej krajiny. Nenarušená krajina je súčasťou nášho dedičstva, ale bez našej výnimočnej starostlivosti  

o našu krajinu, o naše pozemky, okolie, prirodzené kolobehy a udržateľnú biodiverzitu, by bola čoskoro 

zarastená nepekná, chorá, nezaujímavá. 

Nenarušená krajina neznečistená CO2? Aj keď veľa o tom rozprávame a možno aj preto niečo robí-

me, denný životný štýl, pohodlie, doprava a konzumácia uvoľňujú stále viac CO2 do zemskej atmo-

sféry. Združenie FARMFOODS, celá naša rastlinná, živočíšna a potravinárska výroba, ako aj naša doprava  

a predajné miesta potravín pracujú so zápornou bilanciou CO2. Samozrejme aj naše strediská produ-

kujú CO2, ale naša produkcia bionafty – vyrábanej z dodávok vyše 6 000 000 kg repky na energetické 

účely, etanolu (benzínu) – vyrábaného z dodávky vyše 12 000 000 kg kukurice z našich fariem a priamo 

výroba elektrickej energie v našich bioplynových staniciach poháňaná palivom našej rastlinnej produk-

cie (zelená energia pre viac ako 10 000 domácností na Slovensku) znamenájú podstatne viac vypro-

dukovanej “zelenej” energie ako naša celofiremná spotreba. Každým tovarom, ktorý nakúpite v našej 

predajni a následne konzumujete, prispievate aj vy k zápornej bilancii CO2 a k symbolickému zníženiu 

skleníkových plynov. Náš výnimočný postoj k zdravej pôde, zdravým rastlinám, zdravým zvieratám, zdra-

vým potravinám a k zdraviu ľudí nám zaručene prináša do okolia každého z nás nenarušenú krajinu. Len 

výnimoční ľudia pochopia tento pre náš život najdôležitejší kolobeh a zaradia sa do komunity podporu-

júcej slovenské poľnohospodárstvo.
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Bio vs. Natur

Naše produkty sú NATUR - prírodné. Aby nevznikli nedorozumenia, je potrebné vysvetliť rozdiel medzi 

NATUR a BIO produktmi.

1.A

BIO-potraviny sú vyrobené výhradne z BIO-pro-

duktov s použitím len zákonom povolených zlo-

žiek, prídavných látok a materiálov. Sú vyrobené 

systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby, 

ktorá spĺňa všetky predpisy zákona o EP a výnosu 

MP SR. Podrobujú sa pravidelnej kontrole na kaž-

dom stupni a poberajú významnú finančnú pod-

poru EÚ.

1.B

Pôda, na ktorej BIO-potravina vyrastie, musí byť 

zbavená akýchkoľvek chemických látok, ktoré sa 

do nej predtým dostávali prostredníctvom umelé-

ho hnojenia.

1.C

Monokultúry nie sú povolené (opakovanie osev-

ných postupov po sebe).

1.D

BIO-produkty neobsahujú žiadne geneticky upra-

vované zložky.

1.E

Osevný postup a technológie pestovania musia 

zabraňovať erózii pôdy.

1.A

Výrobky Farmfoods sú NATUR – prírodné.  V rast-

linnej výrobe sú použité len zákonom povolené 

zložky prídavných látok a materiálov. Sú vyrobe-

né podľa prísnych vnútropodnikových pravidiel a 

podvoľujú sa pravidelnej kontrole dodržiavania 

hlavných zásad a pravidiel pre reťazec s nasle-

dujúcim cieľom: zdravá pôda → zdravé rastliny → 

zdravé zvieratá → zdravé potraviny → zdraví ľudia → 

nenarušená krajina.

1.B

Do pôdy sa nepridávajú žiadne škodlivé chemické 

látky a prípadné postupné zbavovanie pôdy takých 

látok je identické s BIO-požiadavkami.

1.C

Monokultúry sa nevyužívajú kvôli efektívnosti vý-

roby.

1.D

Naše prírodné, NATUR produkty, neobsahujú žiad-

ne geneticky upravované zložky.

1.E

Osevný postup a technológie pestovania bránia 

erózii pôdy.

BIO NATUR
PESTOVANIE RASTLÍN
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1.F

Použitie pesticídov nie je povolené, resp. je povo-

lené len na základe povolenia kontrolného orgá-

nu v prípade inverzného výskytu. Nevyskytujú sa  

v nich škodliviny z pesticídov. Počas celej vegetá-

cie sa však vyvíjajú v strese spôsobenom tlakom 

škodcov, chorôb a burín, výsledkom čoho je väč-

šinou nízka, poškodená úroda napadnutá toxínmi 

a chorobami. 

1.G

Používajú sa výlučne hnojivá získané prostredníc-

tvom hospodárskych zvierat, kompostom alebo 

zeleným hnojením. Nepoužívajú sa umelé hno-

jivá. Únik živín do ovzdušia a do spodných vôd je 

nekontrolovateľný a veľmi vysoký. Rastliny väčši-

nou trpia nedostatkom základných živín, čo má za 

následok zníženie úrody a náchylnosť rastlín na 

choroby. Zakrpatené, napadnuté rastliny (zeleni-

na, ovocie) obsahujú veľa toxínov, sú na pohľad 

škaredé a zároveň môžu byť napadnuté rôznymi 

chorobami alebo škodcami (napr. červíkmi). 

1.F

Spoločnosti skupiny používajú len certifikované 

pesticídy, absolútne neškodné pre rastliny a život-

né prostredie, a to v povolených a doporučených 

množstvách. Rastliny pripravené k zberu sú zdravé 

a neobsahujú žiadne škodliviny z postrekov. Vďa-

ka odbornej a zdravej ochrane počas vegetácie je 

úroda zdravo vyvinutá - nie je napadnutá toxín-

mi, fuzáriami a inými chorobami, ktoré prenášajú 

škodcov alebo spôsobujú choroby. 

1.G

Pri hnojení rastlín využívame v maximálnej miere 

organické hnojenie exkrementmi zvierat, vyhnitý 

substrát z bioplynových staníc,  ale aj bakteriálne 

hnojivá, prípadne zelené hnojenie. Vždy je presne 

dodržiavané dávkovanie pre potreby rastlín a za-

pracovávanie do pôdy kvôli stratám živín a ochra-

ne ovzdušia. Každú plodinu hnojíme cielene, ve-

decky, podľa návodu tej ktorej rastliny na výživu  

a plánovanej výšky úrody. Hnojivá preto dodávame 

najmä v organickej forme, ale aj v certifikovaných, 

pre rastliny neškodných hnojivách. Využívame 

taktiež listovú výživu cez list za účelom bezstra-

tového dodania potrebného množstva živín pre 

rastlinu vtedy, keď to počas svojho rastu potrebu-

je. To je nutné z hľadiska zdravotného stavu rastli-

ny a optimálneho rastu za účelom dosiahnutia čo 

najlepších úrod. Odborníkom netreba vysvetľovať, 

že živiny dodávané organickými alebo umelými 

hnojivami sa musia premeniť na tú istú chemickú 

zlúčeninu, ktorú je rastlina schopná prijímať kore-

ňovou sústavou alebo cez list. Organické hnojivá 

na rozdiel od umelých však zvyšujú podiel humusu 

v pôde. Ten je základným faktorom tejto premeny, 

ako aj udržania živín vo formách potrebných na 

príjem rastlinami. 

BIO NATUR
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2.A

Ustajnenie má zabezpečený dostatočný prívod 

vzduchu, dostatok svetla a dostatok priestoru na 

pohodlný oddych.

2.B

Dobrý prístup k napájacej vode.

2.C

Zakázané je využívanie genetického inžinierstva v 

šľachtení a plemenitbe zvierat.

2.D

Zvieratá musia mať zabezpečený dostatok pohybu 

na pastvinách a vo výbehoch, a to aj počas zimy.

2.E

Nevyužívajú sa rastové hormóny, zvieratá nie sú 

liečené hormonálnymi liekmi.

2.F

Nie je povolené používať antibiotiká a iné povo-

lené liečivá. Zvieratá buď uhynú alebo sú docho-

vané do jatočných hmotností za podstatne dlhšie 

obdobie, možno aj retardované a predávajú sa ako 

„BIO“.

2.G

Kŕmenie iba ekologicky vyrobeným krmivom - 

rastlinná strava v BIO kvalite bez pesticídov a ume-

lých hnojív, bez GMO, zvieratá nejedia kukuričnú 

siláž.

2.H

Zvieratá sa chovajú bez týrania a stresu (čo je však 

ťažko predstaviteľné po uvedomení uvedených 

faktorov).

2.A

Ustajnenie má zabezpečený dostatočný prívod 

vzduchu, dostatok svetla a dostatok priestoru na 

pohodlný oddych.

2.B

Dobrý prístup k napájacej vode.

2.C

Nevyužívame plemená, ktoré sú produktom ge-

netického inžinierstva pri šľachtení zvierat.

2.D

Zvieratá musia mať zabezpečený dostatok pohybu 

na pastvinách a vo výbehoch, a to aj počas zimy.

2.E

Nevyužívajú sa rastové hormóny, zvieratá nie sú 

liečené hormonálnymi liekmi.

2.F

Naše zvieratá z chorôb liečime ako naše deti všet-

kými dostupnými a povolenými prostriedkami, aby 

choroby rýchlo prekonali bez následkov vo vývine. 

V prípade nutnosti použitia antibiotík sa zvieratá už 

nikdy nedostanú do ponuky siete FARMFOODS. 

2.G

Naše zvieratá kŕmime výhradne zdravým krmi-

vom, vyprodukovaných podľa zásad uvedených  

v kapitole “Pestovanie rastlín” (str. 11).

2.H

Zvieratá sú chované bez týrania a stresu. Stresu 

nie sú vystavené vďaka predchádzaniu nevyvá-

ženému kŕmeniu a skupinovému chovu zvierat,  

v ktorom si tieto zvieratá navzájom ubližujú. Zvie-

ratá sa porážajú priamo na mieste, kde sa chovajú, 

alebo sú prevážané len na minimálne vzdialenosti. 

BIO NATUR
ZÁKLADNÉ PODMIENKY STAROSTLIVOSTI HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT
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3.A

Nesmú sa používať žiadne chemikálie, teda žiadne 

umelé sladidlá, konzervačné látky alebo farbivá 

zaťažujúce ľudský organizmus, žiadne “E”.

3.B

Aby mali potraviny dlhšiu trvanlivosť, volia sa priro-

dzenejšie postupy, napr. sušenie, mrazenie alebo 

údenie.

3.C

Pri spracovaní BIO-produktov na BIO-potraviny 

sa dbá na energetickú úspornosť, minimalizáciu 

tvorby odpadov, uplatňovanie šetriacich metód                        

a technológií.

3.D

Ku každej BIO-potravine je potrebná sprievodná 

dokumentácia o osvedčení o pôvode.

3.E

Množstvo prírodných prísad konvenčného pôvo-

du nesmie presahovať 5% objemu BIO-potraviny. 

Množstvo sa musí vyznačiť na etikete.

Viac info na našej stránke.

3.A

Nesmú sa používať žiadne chemikálie, teda žiadne 

umelé sladidlá, konzervačné látky alebo farbivá 

zaťažujúce ľudský organizmus, žiadne “E”.

3.B

Aby mali potraviny dlhšiu trvanlivosť, volia sa priro-

dzenejšie postupy, napr. sušenie, mrazenie, úde-

nie a ďalšie moderné inovatívne postupy zrenia, 

tepelnej úpravy (sous vide, konfitovanie) a balenia 

atď.

3.C

Pri spracovaní našich produktov na prírodné  

(NATUR) Farmfoods potraviny sa dbá na energe-

tickú úspornosť, minimalizáciu tvorby odpadov, 

uplatňovanie šetriacich metód a technológií.

3.D

Ku každému nášmu NATUR produktu je dokonale 

zabezpečená vysledovateľnosť, garancia pôvodu, 

spôsob chovu a výroby.

3.E

Naše NATUR produkty neobsahujú žiadne prísady, 

okrem prírodných korenín. Rovnako sú úplne bez 

konzervačných látok.

BIO NATUR
POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE POTRAVÍN

https://www.farmfoods.sk/bio-vs-natur
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Slovenskí farmári a výrobcovia zapojení do reťazca FARMFOODS

GET Group – mäsovýroba Rožňava

Spoločnosť GET GROUP, spol. s.r.o. je zameraná na živočíšnu výrobu a 

spracovanie produktov z býkov mäsového plemena Charolais, z brav-

čového mäsa Mangadurca a z jahňaciny. Výrobky sú bez akýchkoľvek 

prídavných látok – rýchlosoli, farbív, prísad, emulgátorov, stabilizátorov, 

GMO a sú bezgluténové. Používajú sa len prírodné koreniny.

• steaky, sušené mäsá, jerky
• slanina z ošípaných Mangadurca
• domáca masť, oškvarky

• špekačky, klobásy, párky
• paštéty, mäsá vo vlastnej šťave
• nakladané špeciality

• špeciality z jahňaciny
• mleté mäsá

a ďalšie...

AT DUNAJ – farma Dubník

Spoločnosť AT DUNAJ, spol. s.r.o. sa sústreďuje na živočíšnu a rastlinnú 

výrobu. Sortiment mliečnych výrobkov z Mliekarne a syrárne Dubník po-

krýva takmer kompletnú škálu mliečnych výrobkov. Vyrábané sú z krav-

ského mlieka vlastnej produkcie, ktoré pochádza od kráv holštajnského 

plemena ustajneného len niekoľko metrov od mliekarne a dojárne. Tým 

je zabezpečené, že do výroby sa dostáva len to najčerstvejšie mlieko.

Viac info na našej stránke.

• čerstvé konzumné mlieko
• zakysané mlieko a kefír
• jogurty

• kyslé smotany
• tvarohy
• maslo

• zrejúce syry
• tavené syry a termizované nátierky
• parené syry

a ďalšie...

https://www.farmfoods.sk/mliekarske-a-syrarske-zazraky
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AGROSTAAR KB - farma Kráľov Brod

Spoločnosť AGROSTAAR KB, spol. s.r.o. sa zameriava najmä na živočíš-

nu výrobu, popri nej na rastlinnú výrobu a výrobu elektrickej energie v 

bioplynovej stanici. Živočíšna výroba pozostáva z chovu hovädzieho do-

bytka určeného na výrobu mlieka, chovu kačíc (pekingská biela kačica) 

a kurčiat. V chove hydiny sú uplatňované Európske predpisy pre pohodu 

zvierat (welfare). V integrovanej produkcii ovocia podnik pestuje jablone, 

broskyne a mak siaty.

Viac info na našej stránke.

• stehná z našich kurčiat 
• prsia z našich kurčiat
• krídelká z našich kurčiat

• naša polievková zmes
• domáca kačica celá
• naše kurča celé

• slnečnicové oleje
• balené ovocie
• mak

a ďalšie...

AT TATRY – farma Spišská Belá

Spoločnosť AT TATRY, s.r.o. sa zameriava na rastlinnú výrobu, v nadväz-

nosti na svoju živočíšnu výrobu a poľnohospodárske služby. V rastlinnej 

výrobe sa zameriava na pestovanie obilnín, olejnín a zemiakov. Spoloč-

nosť sa okrem pestovania zemiakov zaoberá aj ich spracovaním a výro-

bou zemiakových produktov. Príprava zemiakových výrobkov  prebieha 

ručne podľa tradičných postupov. 

Viac info na našej stránke.

• predpečené zemiaky
• zemiakové lokše
• VIT FRIT

• výrobky zo zemiakového cesta
• harule, pirohy

a ďalšie...

https://www.farmfoods.sk/hydinove-variacie-kralov
https://www.farmfoods.sk/tatranske-zemiakove-speciality
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NATUR PRODUCTS - Ipeľský Sokolec

Spoločnosť NATUR PRODUCTS NÉMETH s.r.o. sa venuje výkupu medu, 

jeho spracovaniu a predaju na domácich a zahraničných trhoch. V rámci 

výroby sa zameriava na porciované medy, ovocné lekváre s medom, me-

dovinu, pečený čaj s medom a čokoladový krém s medom.

• medy 
• lekváre s medom 
• chocokrém 

• sirupy
• extra džemy
• pečené čaje

• medovina

AGROTRADE GROUP - farma Turček

Výroba bryndze prebieha v prevádzke Bryndziareň (Spracovanie ovčieho 

mlieka) v areáli dvora salaš Turček, ktorá sa nachádza v jednej budove s 

dojárňou. Prevádzka spadá do spoločnosti AGROTRADE GROUP a je or-

ganizačne zatriedená na stredisko poľnohospodárskej prvovýroby Malý 

Čepčín. Ako surovina sa používa mlieko z vlastného chovu oviec plemien 

Zošľachtená valaška a Lacaune priamo na salaši.

• nepasterizovaná bryndza 
• nepasterizovaný údený syr

• kyslá žinčica
• sladká žinčica
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Vína TERRA WYLAK

Vinárstvo Terra Wylak vo Veľkom Záluží bolo založené v roku 2015. V prie-

behu nasledujúceho roka vinárstvo spracovalo 22 druhov hrozna. Hrozno, 

ktoré nakupuje od slovenských vinohradníkov, je starostlivo vyberané pre 

čo najvyššiu kvalitu. Akostné a prívlastkové vína z vinárstva TERRA WYLAK 

sú vyrobené vždy z ručne oberaného hrozna,  ktorého bobule sú zrelé a 

dosahujú optimálnu cukornatosť pre danú odrodu pri prísnom reduko-

vaní úrody. Spájame moderné technológie a tradičné vinárske hodnoty.

Mapa našich prevádzok

• Cabernet Sauvignon Rosé
• Rizling Vlašský
• Merlot Rosé

• Cabernet Sauvignon
• Tramín Červený 
• Chardonnay

• Rulandské Šedé
• Rizling Rýnsky 
• Sauvignon

a ďalšie...
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Výnimočnosti použitých surovín

Hovädzie mäso – Slovenský Charolais

špecialít. Tieto býky sú chované a kŕmené materským mliekom do veku 6 mesiacov na našich farmách.

Následne sú dochované do jatočnej hmotnosti na farme v Gemerskej Vsi.

Naše býky Charolais počas života nemali mať žiadny stres a neboli liečené antibiotikami. Mäso zo zvie-

raťa, ktoré je vystavené stresu a vyčerpaniu, sa zrazí a nedosiahne vhodnú kvalitu najmä na výrobu 

steakov a na sušenie. Po porážke, odstátí a vychladení sú časti mäsa presunuté do našej mäsovýroby v 

Rožňave, kde naši mäsiari s bohatými medzinárodnými skúsenosťami mäso spracúvajú a tvoria z neho 

steaky, sušené mäsá, “sous vide” špeciality a ďalšie výrobky.

Viac info na našej stránke.

Bravčové mäso – Slovenská Mangadurca

kteristickú chuť vďaka vnútrosvalovému tuku a mramorovaniu.

Spomínaná kvalita, nezameniteľná chuť a vyšší podiel pre organizmus prospešného pozitívneho choles-

terolu sa dá vytvoriť len extenzívnejším spôsobom chovu, vyššími nákladmi. Mangadurca je chovaná na 

našom stredisku v Dúbravke na Zemplíne. Prasničky žijú vo výbehoch a sú kŕmené prírodným krmivom. 

Viac info na našej stránke.

Hovädzie mäso je najhodnotnejším a najbohatším bežne dostupným 

živočíšnym zdrojom bielkovín na svete. Všetky nami ponúkané výrob-

ky z hovädzieho mäsa pochádzajú z našich mladých býkov plemena 

Charolais, ktoré má svoju históriu, meno a ideálne podmienky na ži-

vot. Toto plemeno sa veľmi dobre osvedčilo v našich podmienkach 

a na našich farmách je chované na podhorských pasienkoch. Je to 

mäsový typ býka, vhodný na výrobu kvalitných steakov a ostatných 

Ošípané, ktoré vznikli úžitkovým krížením pôvodom panónskeho ple-

mena Mangalica s anglickým plemenom Duroc, charakteristické svo-

jou vysokomäsitosťou. Má kučeravú hnedo sivú srsť a práve vďaka nej 

a svojej genetike sa môže pásť na pasienkoch celoročne, čiže aj v 

chladných podmienkach a môže tým prirodzene naberať sadlo. Man-

gadurca má podstatne nižší podiel škodlivého cholesterolu a chara-

https://www.farmfoods.sk/e-shop/byky-charolais
https://www.farmfoods.sk/e-shop/osipane-mangadurca
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Jahňacie mäso – slovenská jahňacina

ich na našej farme v Skerešove a sú bezstresovo porážané na našom vlastnom bitúnku na rovnakej 

farme. Celý svoj život prežijú bez stresu, čo zabezpečuje najvyššiu kvalitu mäsa pri spracovaní. Tieto 

pečeňové, mäsové jahňatá vám ponúkame celoročne. Okrem toho, vám na jar prinášame veľkonočné 

jahňatá z nášho strediska Turček pri Kremnici. Sú to jahňatá chované na mliečnej výžive a porážame ich 

v živej váhe 9-15 kg. Viac info na našej stránke.

Kačacie mäso – kačica kráľov

Kuracie mäso – kura kráľov

Jahňacie mäso sa pre ľahkú stráviteľnosť radí do skupiny diétneho 

mäsa. Je veľmi výživné, má výborné chuťové vlastnosti a vysokú 

energetickú hodnotu. Vďaka svojmu zloženiu sa jahňacie mäso od-

porúča pri žlčníkových diétach, pri zvýšenej hladine cholesterolu v 

krvi aj pre srdciarov, má protirakovinové, protisklerotické a protidia-

betické účinky. 

Naša jahňacina pochádza z mladých mäsových plemien chovaných 

maximálne do veku 6-8 mesiacov v jatočnej váhe 35-40 kg. Chováme

Kačica kráľov pochádza k Kráľovho Brodu, kde so šľachtením  

a výkrmom tejto vodnej hydiny (plemeno pekingská biela kačica) máme  

dlhoročné skúsenosti. Farma zabezpečuje liahnutie (inkubačná doba 

28 dní) a odchov malých kačíc, následne ich výkrm, ročne 60 000 – 70 

000 ks. Kačice dosahujú jatočnú zrelosť po 55 až 60 dní s hmotnos-

ťou 2,8 až 3,5 kg živej váhy. Preto chuť mäsa našich kačíc pripomína 

chuť, ktorú si pamätáme z detstva u babičky. Rovnako ako ona, aj my 

opatrujeme zvieratá s láskou, aby sme mali čo najväčší zážitok z čer-

stvo upečenej kačice.

Kura kráľov je pomaly rastúci hybrid chovaný min. 40 dní. Živá váha 

zvierat je 2,2 – 2,5 kg. Kŕmené sú domácimi prirodzenými krmivami, 

zabezpečujúcimi požadovanú farbu, konzistenciu a chuť mäsa. Spomí-

nané faktory sú hlavným rozdielom nášho mäsa od mäsa brojlerových 

kurčiat z intenzívneho veľkochovu. Do našich krmív nie sú pridávané 

žiadne hormonálne prípravky a umelé farbivá.

Viac info na našej stránke.

https://www.farmfoods.sk/e-shop/jahnacina
https://www.farmfoods.sk/hydinove-variacie-kralov
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Tatranské zemiaky

samotnom uskladnení a následnom spracovaní. Naše zemiaky sú balené do vákuových priesvitných 

vreciek. Vďaka tomu viete už pred kúpou posúdiť ich nezameniteľnú farbu a kvalitu. Aby sme na váš 

stôl vedeli priniesť zemiaky vhodné pre rôzne jedlá, pestujeme rôzne odrody, ktoré dokážu pokryť vaše 

požiadavky. Odroda Terka, ktorá sa vyznačuje oválnymi hľuzami a žltou dužinou, je používaná na lokše a 

placky. Surové zemiaky, ktoré v našej ponuke nájdete, zas pochádzajú z odrody Alice. Viac info na našej 

stránke.

Mlieko z Dubníka

ležitejšie tekutiny, telu dodáva bielkoviny, zinok, vápnik, jód, vitamíny A, B2 a B12, či probiotické kultúry. 

Viac info na našej stránke.

Sú dopestované na našich úrodných pôdach priamo pod tat-

ranskými štítmi. Pre svoj rast, rozvoj a vynikajúcu chuť majú 

pripravené ideálne podmienky už od sadby. Počas dozrie-

vania im naši poľnohospodári venujú maximálnu pozor-

nosť. Po zbere ich skladujeme v našich skladoch, ktoré sa 

nachádzajú na skok od výrobnej prevádzky. Výnimočnosť 

spočíva nielen v kvalite pestovania a dopestovania, ale aj v

Kravské mlieko vlastnej produkcie. Toto mlieko pochádza od kráv 

holštajnskeho plemena, ktoré sú ustajnené len niekoľko metrov od 

mliekarne a dojárne, čím je zabezpečené, že do mliekarne sa pre 

výrobu dostáva len to najčerstvejšie ihneď po dojení. Tieto kravy sú 

kŕmené krmivom prevažne z vlastných polí a z vlastnej produkcie a 

výhradne krmivom bez GMO, čo v oblasti krmív pre dojnice môže 

tvrdiť máloktorá farma. Holštajnský dobytok je známy vysokou úžit-

kovosťou mlieka a zaručene ho spoznáte podľa jeho čierno-bieleho 

strakatého sfarbenia. Kravy sú chované na našej farme v Dubníku, 

kde prebieha aj dojenie. Mlieko vo všeobecnosti patrí medzi najdô-

https://www.farmfoods.sk/tatranske-zemiakove-speciality
https://www.farmfoods.sk/tatranske-zemiakove-speciality
https://www.farmfoods.sk/mliekarske-a-syrarske-zazraky
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Definovanie prvkov etikety výrobkov spĺňajúcich Farmfoods koncept

Neodmysliteľnou súčasťou akýchkoľvek výrobkov sú etikety. My sme si na tých našich 

dali obzvlášť záležať. Keďže sa v našom sortimente nachádza veľké množstvo výrobkov  

v mnohých kategóriách, vďaka našim etiketám je možné sa v nich lepšie orientovať. Poďme 

si ich obsah prejsť pekne po poriadku. Vysvetlíme si ich na etikete Delikátneho Flank Steaku.

Kompletné etikety na výrobkoch sortimentu FARMFOODS vyzerajú takto:

Horná časť etikety obsahuje názov hlavnej skupiny (Slovenský Charolais), v ktorej sa daný výrobok na-

chádza, a jej ilustráciu. Tú istú ilustráciu možno nájsť aj pri delení hlavných skupín v našom e-shope, 

znázornená bude aj na našich predajniach. Napravo je kód hlavnej skupiny (CH), ktorý je užitočný pri 

orientácii pri nákupe v predajni. Hornú časť dopĺňa číslo podkategórie (6) a názov podskupiny (Odležaný 

steak) – rovnaké delenie do podskupín je rovnako aj v našom e-shope. List s nápisom NATUR sa netýka 

zaradenia produktu do našej štruktúry, ale vyjadruje, že výrobok bol vyrobený podľa koncepcie Natur.

názov hlavnej skupiny

kód hlavnej skupiny

logo koncepcie Natur

ilustrácia hlavnej skupiny

číslo podkategórie

názov podkategórie
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Stredná časť etikety je tvorená názvom konkrétneho výrobku (Delikátny Flank Steak) a jeho číslom, 

pod ktorým je zaradené medzi výrobkami v danej podkategórii (6). Celý kód výrobku pozostáva zo sk-

ratky názvu hlavnej skupiny, čísla hlavnej kategórie a čísla konkrétneho výrobku v nej. Preto bude kód 

pre Delikátny Flank Steak CH66. Nájdete ho tak uvedený aj na pokladničnom bloku pri nákupe u nás.

Na spodnej časti etikety nájdete informácie súvisiace s výrobou produktu. Je na nej logo výrobnej 

prevádzky, v ktorej bola daná potravina vyrobená a ktorá spĺňa kritériá na to, aby patrila do konceptu 

Farmfoods. Napravo od nej sú logá, ktoré symbolizujú, že výrobok bol vyrobený bez použitia geneticky 

modifikovaných organizmov a škodlivých „E-čok“. Pod nimi sú uvedené mená zodpovedných osôb, ktoré 

stoja za výrobou tohto výrobku. Spodnú časť dopĺňajú slogany, ktoré sú spojené so značkou FARMFOODS.

názov výrobku

poradie výrobku 

v rámci podkategórie

logo prevádzky 

meno manažéra výroby

slogan

slogan

logo “bez GMO”

logo “bez E”

meno majstra výroby
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Bez geneticky modifikovaných organizmov

Nie je našou snahou zapojiť sa do hodnotenia škodlivosti a rizík pri konzumácii GMO potravín. Vieme 

však o obrovských rizikách, ktoré môžu nastať s rozšírením nekontrolovaných a jednoznačne neprírod-

ných zásahov do organizmov, ľudí, potravín, zvierat a rastlín, a preto ponúkame garantovanú alternatí-

vu pre všetkých, ktorí chcú konzumovať potraviny bez geneticky modifikovaných organizmov opatrené 

týmto logom.

Celá naša poľnohospodárska produkcia a výroba potravín je prísne kontrolovaná, nepoužívajú sa a ani 

nemôže byť kontaminovaná geneticky modifikovanými organizmami. Taká „bezvýznamná“ preprava 

GMO plodín nákladným vozidlom a následná preprava našich krmív môže spôsobiť kontamináciu a prí-

strojmi ihneď identifikovateľnú „bezvýznamnú“ prítomnosť GMO aj na našich farmách, čo je pre nás ne-

prípustné, a preto kontrole každého nášho dodávateľa v celom výrobnom procese venujeme výnimoč-

nú pozornosť. Naše zvieratá sú kŕmené výlučne našimi krmivami rastlinného pôvodu bez GMO. Žiadne 

naše zviera nie je geneticky modifikované a nekŕmime ich ani geneticky modifikovanou sójou, ktorou je 

dokrmovaných vyše 95 % všetkých zvierat v Európskej únii.

Výnimočnosť tohto loga a obsahu potravín takto označených je pre vás všetkých, ktorí viete o čom môže 

byť genetická modifikácia a aké nepredvídateľné následky nás môžu v budúcnosti prekvapiť je zárukou, 

ktorá je bezkonkurenčná a nadčasová.

Naše výrobky označené týmto logom sú vyrobené bez geneticky modifi-

kovaných organizmov v celej vertikále rastlinnej, živočíšnej a potravinár-

skej výroby. Geneticky modifikované organizmy alebo GMO sú výsled-

kom laboratórneho procesu, pri ktorom sa vezmú gény z DNA jedného 

organizmu a umelo sa vnútia do génu druhého organizmu čo sú väč-

šinou nesúvisiace rastliny alebo živočíchy. Tieto gény môžu pochádzať  

z baktérií, vírusov, hmyzu, zvierat, dokonca ľudí.
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Bez prídavných látok - bez aditív - bez E

ku potravín (napríklad mäso, mlieko) lacnejšou náhradou najmä vodou, resp. menej kvalitnou náhra-

dou.

Podľa európskych štatistík v priemere každý človek v Európe zje ročne 5-6 kg čistých aditív s povinnosťou 

označovať podľa legislatívy písmenom „E“ alebo vypísaním presného názvu aditíva.

Vďaka týmto aditívam pri nákupe potravín zaplatíme a konzumujeme ďalšie desiatky ba stovky kíl vody a 

iných lacných náhrad šikovne viazaných a predaných ako balené v potravinách. 

Podstatne horšia je však skutočnosť, že spôsobením chemických a škodlivých prídavných látok sa ťažko 

vyrovnáva aj relatívne zdravý človek, nieto ešte deti alebo niekto s podlomeným zdravím. Preto odborní-

ci neustále varujú, že pre éčka nás ohrozujú alergie, bolesti hlavy, žalúdka, brucha, kožné podráždenia 

a ochorenia, krvný tlak, hyperaktivita, ba dokonca aj rakovina!

Zoznam najčastejšie používaných „Ečok“ a ich nežiadúce účinky sú dostupné na www.zdravapotravina.cz

Naše výrobky označené týmto logom sú 

vyrobené bez použitia prídavných látok – 

emulgátorov prezývaných aj ako „Ečka“. 

Farbivá, konzervanty, topiace soli, sla-

didlá, a iné prídavné látky v potravinách 

„E“ – buď predlžujú dobu trvanlivosti po-

travín, upravujú a zvýrazňujú ich chuť  

a farbu, umožňujú nahradiť drahšiu zlož-

http://www.zdravapotravina.cz/
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Welfare

tatkom priestoru na pohodlný oddych a dobrým prístupom k napájacej vode. Chované sú bez týrania 

a stresu. Voči stresu nie sú vystavené ani vďaka nedostatku nevyváženého kŕmenia, ani skupinových 

chovov zvierat, v ktorých si tieto zvieratá navzájom ubližujú. Zvieratá sa porážajú priamo na mieste, kde 

sa chovajú, alebo sú prevážané len na minimálne vzdialenosti, čím je takisto ich stres minimalizovaný. 

Krítériá pre zabezpečovanie chovu welfare si definujeme sami nad rámec platných noriem.

Ako príklad uvádzame podmienky chovu welfare pre kurčatá:
• priestor, kde sa kurence budú chovať musí byť obsadený jednorazovo do 24 hodín 

• zaťaženie podlahovej plochy môže dosiahnuť maximálne 30 kg/m2 

• pripravená podstielka musí mať hrúbku minimálne 10 cm 

• kŕmenie a napájanie je zabezpečované nonstop 

• krmivo a voda musia byť prístupné naraz pre 70 % kureniec 

• dĺžka výkrmu kurčiat nesmie byť kratšia ako 40 dní 

• je zabezpečený teplotný komfort v podobe minimálnych teplotných výkyvov 

• majú svetelný režim – striedanie dňa a noci

Welfare hospodárskych zvierat v rámci ich chovu a starostlivosti o ne 

definuje podmienky, v ktorých sa môžu prirodzene správať a nie sú vy-

stavované fyzickej a psychickej nepohode, chorobám, strachu a stresu. 

To zároveň znamená, že majú dostatok primeranej výživy a netrpia smä-

dom 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 zvieratá majú zabezpeče-

ný dostatok pohybu na pastvinách a vo výbehoch (niektoré aj v zime). 

Ustajnené sú s dostatočným prívodom vzduchu, dostatkom svetla, dos-
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Definovanie sloganov

Slogan Tradičné chute vidieka pre moderného človeka

Tento slogan vyjadruje úsilie byť čo najbližšie k zákazníkovi. Keďže chceme, aby mal  

s nákupom čo najmenej práce, snažíme sa ponúkať čo najširší sortiment na jednom mieste.

Prvá časť: „tradičné chute vidieka“ znamená, že reťazec FARMFOODS vo všetkých svojich výrobkoch  

poskytuje pôvodnú chuť a kvalitu, na ktorú boli ľudia zvyknutí kedysi. Zároveň však v rámci svojej ponuky 

má aj nové, modernejšie výrobky, ktoré sú rovnako chutné a kvalitné. 

Druhá časť: „pre moderného človeka“ charakterizuje životný štýl spoločnosti, jej potreby a našu schop-

nosť ich naplniť. Dnešný moderný človek je zaneprázdnený a nemá veľa času. Preto chce nakupovať 

vždy na jednom mieste a základné potraviny doniesť svojej rodine čo najrýchlejšie. Zároveň má špeci-

fické požiadavky na kvalitu potravín, ktoré nakupuje. Snaží sa vyhľadávať poctivé produkty, v ktorých je 

zachovaná tradičná chuť. Má dostatok informácií a chce poznať najjednoduchšie postupy prípravy jedál. 

Rovnako ho zaujíma pôvod, vystopovateľnosť a zloženie výrobkov. Tiež chce mať dostatok informácií  

o procese výroby a hygiene počas nej.

Slogan Kvalitne, poctivo a zdravo k výnimočným výrobkom
Prvá časť: „Kvalitne, poctivo a zdravo“ = v projekte FARMFOODS využívame pri pestovaní rastlín, kŕmení 

a welfare (životná pohoda zvierat) a aj pri hygiene výroby potravín postupy nad rámec platných noriem. 

Naše rastliny a zvieratá sú Natur, od ostatných sa líšia svojou výnimočnosťou. Výber pestovaných odrôd 

rastlín a technologický postup pri ich pestovaní, ako aj výber plemien zvierat, ich vek a zdravotný stav, sú 

v súlade s myšlienkou vyrábať výrobky najvyššej kvality.

Zabezpečenie kvality potvrdzuje udelenie certifikátov ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 

a ISO 22000. Certifikát ISO 9001 sa sústreďuje na požiadavky systému manažérstva kvality a jeho cieľom 

je sprehľadniť procesy v podnikoch, zefektívniť činnosť firmy, zvýšenie spokojnosti zákazníkov a pod. De-

finícia kvality podľa tohto certifikátu sa týka všetkých vlastností produktov, ktoré vyžadujú zákazníci. Cer-

tifikát ISO 140001 súvisí so systémom environmentálneho manažérstva a jeho cieľom je sprehľadnenie 

činnosti podniku v oblasti životného prostredia. Certifikát OHSAS 18001 definuje požiadavky na systém 

manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Certifikát ISO 22000 špecifikuje požiadavky na 

manažment bezpečnosti potravín. 

Druhá časť: „výnimočné výrobky“ znamená, že sme tu pre tých, ktorým záleží na tom, ako sa s rastlina-

mi a zvieratami zaobchádza a vedia to oceniť. Pre všetky naše produkty zaručujeme jednotnú kontrolu  

a vystopovateľnosť pôvodu z našich polí, maštalí, výrobní a obchodov. Našou snahou je vyrábať po-

traviny bez prídavných látok, konzervantov a prísad, čím dosahujeme výnimočnú kvalitu. Pri pestova-

ní rastlín ani chove našich zvierat nepoužívame geneticky modifikované organizmy (GMO), taktiež ani 

pri kŕmení zvierat nie je používaná GMO sója. Nami vyrobené potraviny sú teda bez GMO. Informácie 

o výnimočnosti jednotlivých produktov, GMO a prídavných látkach (označovanie „E“) sú dostupné na 

etiketách produktov, na informačných letákoch, prostredníctvom oskenovania QR kódu výrobku a na 

stránke www.farmfoods.sk.

http://www.farmfoods.sk
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Karta konkrétneho výrobku 

Karta konkrétneho výrobku je profil výrobku, ktorý obsahuje všetky dôležité informácie o tom-ktorom

produkte podľa závaznej štruktúry. Dostupná je v infokioskoch v našich predajniach a takisto aj na

našom webe.
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