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Krajské informační středisko pro rozvoj
zemědělství a venkova Ústeckého kraje
tel, fax: 476 700 658   mobil: 724 261 978   e-mail: oakmo@oakmo.cz   www.kisuk.cz

Akce „Poznej svého farmáře“ se realizovala na farmě v Držovicích u manželů 
Laušmanových, kteří patří k předním výrobcům mléčných výrobků z kozího, 
ovčího a kravského mléka. Umisťují se každoročně se svými výrobky na 
prvních místech.

Až do roku 2015 hospodařili v režimu BIO, od 1.1.2016 po ztrátě naprosté většiny 
pozemků z BIO režimu vystoupili. 
Výrobky pocházejí výhradně z mléka vlastního chovu koz a ovcí, kravské mléko 
nakupují na nedaleké farmě v Merbolticích.
Vyznačují se vysokou řemeslnou kvalitou a veškerá výroba, kromě pasterace mléka 
je ruční. Specializují se na výrobu dlouhozrajících sýrů a v poslední době také sýrů 
s bílou plísní. Každý sýr jim projde rukama několikrát. Na farmě Laušmanových 
funguje prodej ze dvora, probíhají exkurze a prohlídky farmy. Výrobky velmi chutné a 
kvalitní si své zákazníky našly, ale každý den je pro ně zase novou výzvou. 

Pan Laušman má také nové webové stránky, jsou moc hezké a dozvíte se tam o 
jejich farmě a výrobě vše. Adresa je www.farma.drzovice.info. 

POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE

Farma Držovice
23.7.2016
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Okresní agrární komora Most na farmě v Držovicích u manželů Laušmanových 
v rámci akce Poznej svého farmáře provedla ochutnávku a prodej vítězných 
regionálních potravin a to:

výrobek: výrobce: vítěz RP ÚK z roku:

PEČENÉ KOLENO BEZ KOSTI
ASTUR-KA, s.r.o., 
Charvatce

2016

TRADIČNÍ JÁTROVÁ PAŠTIKA Čongrády s.r.o., Ležky 2016

GOUDA KOZÍ SÝR
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., 
provozovna Varnsdorf

2016

BIO MÁSLO CIHLA
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., 
provozovna Varnsdorf

2013

MAKOVEC BEZ MOUKY
Jaroslava Michalcová, 
Roudnice nad Labem

2016

JABLEČNO-RAKYTNÍKOVÁ 
ŠŤÁVA S DUŽINOU

LoPe Fruit s.r.o., Šepetely 2016

JABLKA SUŠENÁ - KOSTKY
SEVEROFRUKT, akciová 
společnost, Trávčice

2016

KVĚTOVÝ MED - LIPOVÝ
Ing. Radek Geletič, 
Lovosice

2016

KOCOUR IPA SAMURAJ
Pivovar Kocour Varnsdorf 
s.r.o., Varnsdorf

2015

KOCOUR SVĚTLÝ LEŽÁK
Pivovar Kocour Varnsdorf 
s.r.o., Varnsdorf

2012

MLSNÝ FILIP – VIŠŇOVÝ DŽEM DY servis s.r.o., Žandov 2015

MENČÍKOVA PODKOVA
Varnsdorfské uzeniny 
s.r.o., Varnsdorf

2015

NOVOBRANSKÉ KORÁLKY
Uzenářství Chovaneček –
Rodinná firma s.r.o., 
Litoměřice

2013

Na Farmě Držovice bylo k vidění mnoho zvířátek – kozy, ovce a psy. V užitkovém 
chovu mají na farm kozy hnědé, bílé krátkosrsté jejich křížence a dojné ovce 
plemene Lacaunne a jejich křížence. V ochutnávce byly jejich čerstvé i zrající sýry.
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K manželům Laušmanovým dorazil rekordní počet návštěvníků. K vidění byla ukázka 
pasení ovcí, stříhání ovcí, kterou předvedl mistr republiky, program obohatily i 
workshopy pro děti – výroba sýrů a vlněných výrobků.

Vydává: OAK Most – KIS ÚK

V Mostě, dne 23.7.2016

Fotogalerie:
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