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Slovo úvodem 
Milí čtenáři. Vítám vás u prosincového vydání 
našeho Farmářského magazínu, kde jako již 
tradičně najdete sortiment našich farmářů. Dále 
pak vánoční recept na cukroví a nebude chybět ani 
představení farmy, která se zabývá výrobou 
medového vína.   

Protože je toto číslo poslední v roce 2016, chtěl 
bych vám popřát za celý tým Farmy na dlani klidné 
prožití Vánočních svátků a hodně štěstí do nového 
roku 2017.  

Budeme se na vás opět těšit v příštím roce. A proto 
věříme, že nám i nadále zachováte vyši přízeň. 

Josef Treml 



TOP CHUŤ - MARTINČÍKOVÁ

Cibulové čatní 
1Ks / 55Kč 
Profil farmáře 

Chilli salsa 
1 Ks / 55 Kč 
Profil farmáře 

http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/topchut-martincikova-havirov-dolni-sucha
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/topchut-martincikova-havirov-dolni-sucha
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/topchut-martincikova-havirov-dolni-sucha
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/topchut-martincikova-havirov-dolni-sucha


MORAVIA GARLIC

Česneková pasta - CHILLI 
1 Ks / 120 Kč 
Profil farmáře 

Česneková pasta - BAZALKA 
1 Ks / 120 Kč 
Profil farmáře 

http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/petr-frkal-havirov
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/petr-frkal-havirov
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/petr-frkal-havirov
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/petr-frkal-havirov
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Medové víno a med z Českého lesa dnes seženete na několika místech, 
konkrétně ve vybraných vinotékách nebo obchodech v Plzni, Domažlicích, 
Kdyni, Klatovech nebo Roztokách. Vlastní včelstva, která jsou umístěna 
na dvou stanovištích v Českém lese, obstarají med, ze kterého se později 
vyrábí medové víno neboli medovina. Kvalita a vlastnosti medu jsou 
ovlivněny několika vnějšími faktory a často kopírují dění v přírodě. Tyto 
faktory jsou samozřejmě zodpovědné i za chuť a vůni medoviny. 
Medovinu můžete zakoupit v klasické variantě bez příchuti, ale také s 
příchutí jablka nebo rybízu, podle aktuální nabídky. Všechny produkty 
užívají značku „Český les“, která prokazuje jejich původ. O tom, že se 
jedná opravdu o hodnotné výrobky svědčí i fakt, že se v minulých letech 
staly dvakrát „Regionální potravinou plzeňského kraje“. Jednalo se o 
medovicový med a Naši medovinu z Českého lesa s příchutí chmele a 
zázvoru. 

Navštivte web www.medovevino.cz , na kterém najdete i e-shop a 
zajímavé informace o včelaření. 

Medové víno 
“Medovina je prastarým opojným nápojem bohů a lidí, 
dárcem vědomostí a poezie, lékem na rány a původcem 
nesmrtelnosti.”  
          Robert Gayre 1948 

http://www.medovevino.cz
http://www.medovevino.cz


PAVEL ZÁRYBNICKÝ

Krmný ječmen  
(obrázek je ilustrativní) 

100 Kg / 300 Kč 
Profil farmáře 

Jehňata, jehněčí maso 
(obrázek je ilustrativní) 
1 Kg / 110 Kč 
Profil farmáře 

http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/pavel-zarybnicky-cimelice
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/pavel-zarybnicky-cimelice
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/pavel-zarybnicky-cimelice
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/pavel-zarybnicky-cimelice


MIROSLAV HRADIL

Kachna 
1 Kg / 130 Kč 
Profil farmáře 

Králík 
1 Kg / 165 Kč 
Profil farmáře 

http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/miroslav-hradil-dolni-lutyne
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/miroslav-hradil-dolni-lutyne
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/miroslav-hradil-dolni-lutyne
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/miroslav-hradil-dolni-lutyne


EKOFARMA BORŠOV

Sušené hrušky 
100 g / 46 Kč 
Profil farmáře 

Dýně White prince 
1 Kg / 30 Kč 
Profil farmáře 

http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/ekofarma-borsov-moravska-trebova
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/ekofarma-borsov-moravska-trebova
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/ekofarma-borsov-moravska-trebova
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/ekofarma-borsov-moravska-trebova
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Truffles (čokoládové lanýže) 

Blíží se Vánoce a tenhle recept na čokoládové lanýže můžeš nachystat jako 
cukroví anebo jako jedlý dárek pod stromeček. Pro milovníky sladkého a 
čokolády je to ideální. Tak se pusť s chutí do toho. Příprava ti bez mrazení 
potrvá pouhých 20 min. 

Co budete potřebovat: 

 ▪ 3 tabulky kvalitní čokolády (více % kakaa) 
 ▪ 120 g smetany (33%) 
 ▪ můžeš ještě přidat sekt, amareto nebo rum 

Na obalení: 

 ▪ kakao 
 ▪ kokos 
 ▪ lískové oříšky 
 ▪ pistácie 
 ▪ chilli 

Postup: 
  
1. Troubu Připrav si tak 3 tabulky kvalitní čokolády anebo si nakombinuj 

nějakou svojí oblíbenou (pokud nepreferuješ hořkou s velkým 
procentem kakaa). Já zvolila 2 hořké čokolády a 1 nugátovou (má v 
pralinkách zajímavou chuť). 

2. Ve vodní lázni si rozehřej tabulky čokolád, které sis rozlámal na menší 
kostičky. Když je čoko rozpuštěná, přidej 120 g tučnější smetany 
(33%). Pokud máš rád ve sladkostech alkohol, přidej trochu amareta, 
rumu anebo sektu pro další vůni a chuť. 



  
 3. Směs přelij do nerezové nádoby a dej zatuhnout do mrazáku. 

 4. Po 2 hodinách už čokoládu můžeš vyndat. Teď se ti budou dělat dobře 
kuličky pomocí rukavic, jelikož ty zabrání tomu, aby se čokoláda 
teplem rukou nerozpouštěla. A hlavně budeš mít čisté ruce a to je 
další výhoda. Pomocí lžíce si naber hotovou směs podle toho, jak 
chceš mít velké kuličky. 

Kuličky můžou být každé jinak velké, truffle totiž znamená lanýž a to je 
velice vzácná houba, která je taky nepravidelná. A alespoň je vidět, že je to 
ruční práce. Připrav si, v čem chceš lanýžky obalovat, a to buď klasicky v 
kakau, kokosu, nasekaných lísko-oříšcích či pistáciích (to vypadá velice 
krásně). Hezký kontrast, jak vizuální, tak chuťový, udělá pralinka obalená v 
lupínkách chilli- pro milovníky pálivého.  

Hotové lanýže  buď rovnou sněz anebo je vlož do nějaké hezké dárkové 
krabičky a dej někomu, jako dárek. Já tu svoji krabičku vyrobila z obalu od 
taveného sýra, který jsem si obalila balicím papírem. Dovnitř jsem dala 
vatu, která má evokovat sníh a do "sněhu" jsem dala malé cukrářské košíčky 
s pralinkami. Na efekt to vypadá velice dobře. Vřele doporučuju, když jsou 
pralinky studené z lednice, chutnají jako ledová čokoláda a ta chuť je 
prostě neodolatelná.  
 
Hezké Vánoce a klidné prožití svátků od MakyŠmaky. 

http://www.makysmaky.cz
http://www.makysmaky.cz


ALENA KŘESŤANOVÁ

Pečínková kuřátka 
1 Kg / 125 Kč 
Profil farmáře 

Slepičí vejce 
1 Ks / 5 Kč 
Profil farmáře 

http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/na-dvorecku-alena-krestanova-vedomice
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/na-dvorecku-alena-krestanova-vedomice
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/na-dvorecku-alena-krestanova-vedomice
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/na-dvorecku-alena-krestanova-vedomice


BLACK KALE S.R.O.

Vánoční RAW cukroví 
1 Kg / 799 Kč 
Profil farmáře 

Vánoční RAW cukroví  
0,5 Kg / 419 Kč 
Profil farmáře 

http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/black-kale-s-r-o-hnevosice
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/black-kale-s-r-o-hnevosice
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/black-kale-s-r-o-hnevosice
http://trziste.farmanadlani.cz/farm/detail/black-kale-s-r-o-hnevosice
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Tyto a mnohé další výrobky naleznete na adrese  
http://trziste.farmanadlani.cz 

Magazín vychází v měsíčním vydání a neobsahuje 
veškerý sortiment portálu tržiště.

http://trziste.farmanadlani.cz
http://trziste.farmanadlani.cz

