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P o z v á n k a  na workshop  

„Domácí zpracování mléka“  
 
 
Dovolujeme si Vás pozvat na workshop „Domácí zpracování mléka“ , který se uskuteční  
o víkendu 28.3- 29.3.2015 na statku Špičák u Kadaně. 
 
 
Program: 
 
Sobota 28.3.2015 

Praktická část Teoretická část 

Výroba čerstvého měkkého sýra Složení mléka skotu, ovcí a koz, rozdíly, využití 

Výroba polotvrdého sýra španělského typu Pasterizace mléka, používání kultur, přídavných 
látek, zkouška syřidla 

Výroba jogurtu Legislativní úprava faremního zpracování 
produkce 

 Ekonomika faremního zpracování 

 
Neděle 29.3.2015 

Praktická část Teoretická část 

Vyjmutí jogurtů z lednice a ochutnávání Marketing farmářských produktů 

Syrovátka a její využití – ricotta, mysost, 
syrovátkové nápoje 

Označování produktů pro uvedení na trh 

Vyjmutí polotvrdých sýrů z forem, ošetřování, 
zrání 

Svaz faremních zpracovatelů a pomoc členům 

 Komunitou podporované zemědělství 

 
Odborní lektoři: 
 Ing. Ivan Hrbek, paní Blanka Hrbková 
  
  
Kapacita kurzu je omezená. Přihlášku (viz níže), prosím, zašlete mailem na info@maskaszk.cz, 
případně si můžete účast rezervovat telefonicky na t.č. 732 762 789 u p. Kateřiny Stratinské.    
 
 
Kateřina Stratinská & tým 
Koordinátor projektu „Mléko a med pro naše zdraví“ 
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Nezávazná přihláška na workshop „Jak zařídit prodej ze dvora“ 
 

 
Jméno Klepněte sem a zadejte text.   Příjmení  Klepněte sem a zadejte text. 
 
Adresa   Klepněte sem a zadejte text. 
 
Tel.    Klepněte sem a zadejte text. 
 
Email   Klepněte sem a zadejte text. 
 
Jsem:    Zvolte položku. 
 
Co od workshopu očekávám 
Klepněte sem a zadejte text. 
 
 
 
 
 
Potřebuji zajistit ubytování     ANO       NE  
Ubytování na statku – ano x ne 
 
 
   
 
 
Datum  Klepněte sem a zadejte datum. 
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