
100%	Naozajstné	mlieko	
• 100%	naozajstné	a	prírodné	
• obsah	mliečneho	tuku:	4,25	g/100g	(+15%	v	porovnaní	s	referenčnými	produktami)	
• obsah	mliečnych	bielkovín	3,56g	/100g	(+10%	v	porovnaní	s	referenčnými	produktami)	
• prirodzene	vysoký	obsah	vitamínu	D3	
• šetrne	pasterizované	
• bez	homogenizácie	
• ultra-čerstvé	
• 2-litrové	spotrebiteľské	balenie,	znižujúce	environmentálnu	záťaž	

 

Je	naozajstné.	Posilňuje	imunitu,	dodáva	elán	a	obnovuje	vitalitu.		

Viete	ako	chuS	?  



100%	Naozajstné	mlieko	

	

Niva	 stredného	 Požitavia.	 Náš	 región.	 Má	 svoj	 vlastný	 neopakovateľný	
charakter.	 Je	 daný	 prírodným	 a	 kultúrnym	 bohatstvom,	 históriou	
a	 stáročnými	 tradíciami	 miestnych	 obyvateľov,	 ktoré	 sú	 preň	 jedinečné	
a	 typické.	 Z	 týchto	 charakterisJckých	 čŕt	 a	 vlastnosL	 regiónu	 čerpá	 svoju	
výnimočnosť	aj	naše,	z	neho	pochádzajúce,	100%	naozajstné	mlieko.	

Aké	vlastne	je?		

Je	100%	prírodné	
Mlieko	 vo	 Uaši	 obsahuje	 Je	 isté	 nutrične	 hodnotné	 látky,	 aké	malo	 po	 nadojení.	 Okrem	 tepelnej	 úpravy	
šetrnou	pasterizáciou	nepodlieha	už	žiadnej	 inej	úprave	ani	modifikácii,	na	účely	výroby	ďalších	mliečnych	
výrobkov	z	neho	nebola	odstránená	žiadna	jeho	zložka.	Neobsahuje	takJež	ani	žiadne	dodatočne	pridávané	
látky,	 farbivá,	konzervanty	ani	arómy,	z	potravinového	cyklu	produkčných	zvierat	boli	vylúčené	anJbioJká,	
hormóny	ako	i	ostatné	rizikové	látky		

Je	ultra-čerstvé		
Krátkym	dodávateľským	reťazcom	“z	farmy	priamo	na	stôl”	sa	mlieko	môže	dostať	ku	svojmu	spotrebiteľovi	
už	v	ten	istý	deň,	ako	bolo	nadojené.	(bežne	dostupné	mlieka	sa	dostanú	k	spotrebiteľovi	spravidla	najskôr	
až	na	tre9	deň	od	nadojenia)	

Toto	mlieko	nie	je	voda.	Je	chutné	
Nositeľom	jeho	lahodnej	chuJ	je	mliečny	tuk.	Slovenský	strakatý	dobytok,	naše	tradičné	domáce	plemeno,	
produkuje	 vysokokvalitné	 mlieko	 s	 prirodzene	 vysokým	 obsahom	 ľahko	 stráviteľného	 tuku	 (ktorého	
množstvo	 v	 produkte	 nie	 je	 žiadnym	 spôsobom	 upravované),	 jemne	 rozptýleného	 vo	 forme	 emulzie.	
Mliečny	tuk	však	nie	je	len	zdrojom	jeho	lahodnej	chuJ,	ale	obsahuje	Jež	dôležité,	iba	v	tukoch	rozpustné	
vitamíny	(A,	D,	E,	K),	karotenoidy,	fosfolipidy	a	mnoho	iných,	ľudskému	telu	prospešných	nutrientov	

Je		nehomogenizované	
Na	 jeho	 povrchu	 sa	 preto	 môže	 tvoriť	 vrstvička	 smotany.	 (Bežne	 dostupné	 mlieka	 sú	 takmer	 výlučne	
homogenizované,	 homogenizáciou	 sa	 premenia	 na	 veľmi	 jemnú	 emulziu.	 Tým	 sa	 zmení	 aj	 ich	 fyzikálna	
štruktúra,	čo	má	vplyv	najmä	na	enzým	xanJnoxidáza	XO.	VypiLm	mlieka	sa	XO	dostáva	do	krvného	obehu,		
v	organizme	reaguje	s	tkanivami	artérií	a	podľa	viacerých	štúdií	sťažuje	prácu	srdca.	Avšak,	pri	konzumácii	
prirodzeného,	 nehomogenizovaného	mlieka,	 dokážu	 obličky	 XO	 ako	 balast	 v	 plnom	 rozsahu	 odfiltrovať	 a	
vylúčiť	z	tela.)	

Je	šetrne	pasterizované.		
Tepelná	úprava	čerstvého	mlieka	šetrnou	pasterizáciou	je	bezpečná,	a	pritom	pomáha	uchovávať	jeho	plnú	
chuť	 a	 vysoký	 obsah	 výživových	 látok	 (bežne	 dostupné	mlieka	 sú	 takmer	 výlučne	 pasterizované	 vysokou-	
alebo	ultra-vysokou	teplotou	UHT,	znehodnocujúcou	mnoho	cenných	látok).	



Je	kvalitné.	
Pre	svoju	výnimočnosť	bolo	Ministerstvom	pôdohospodárstva	a	rozvoja		
vidieka	Slovenskej	republiky	ocenené	výnimočnou		
značkou	kvality	SK	GOLD	

Má	prirodzene	vysoký	obsah	prospešných	látok.		
Mlieko	 kráv	 pasúcich	 sa	 na	 slnkom	 zaliatych	 úrodných	 požitavských	 nivách	 má	 v	 porovnaní	 s	 “horským	
mliekom”	zo	severného	Slovenska	výrazne	vyšší	prirodzený	obsah	anJoxidantov,	vitamínu	E,	vitamínu	A,	ale	
najmä	“slnečného”	vitamínu	D3	 (podnebie	 farmy	 s	 takmer	dvojnásobným	počtom	slnečných	dní	 v	 roku	v	
porovnaní	 s	 podnebím	 referenčnej	 horskej	 lokality*)	 Vitamín	 D3	 sa	 zúčastňuje	 regulácie	 metabolizmu	
vápnika	 a	 fosforu.	 Posilňuje	 imunitný	 systém,	 sJmuluje	 produkciu	 inzulínu,	 je	 nevyhnutný	 pre	 normálnu	
funkciu	mozgu.	

Porovnanie	počtu	slnečných	dní	/	podnebia	lokalít	Vráble	a	Liptovský	Mikuláš	(zdroj:	meteoblue)		

Je	bezpečné		
Farma	 i	mliekáreň	disponujú	všetkými,	na	 to	potrebnými	úradnými	 registráciami,	osvedčeniami	 i	prísnymi	
skúškami.	 	 Systém	 pre	 analýzy	 rizika	 HACCP	 (Hazard	 Analysis	 and	 CriJcal	 Control	 Points)	 v	 oblasJ	
bezpečnosJ	potravín	pokrýva	celý	proces	ich	výroby	z	farmy	až	ku	konzumentovi.	Regionálny	úrad	verejného	
zdravotníctva,	 Regionálna	 veterinárna	 a	 potravinová	 správa	 a	 Ústav	 štátnej	 kontroly	 veterinárnych	
biopreparátov	a	liečiv	ako	príslušné	orgány	štátnej	správy	vykonávajú	dohľad	a	uskutočňujú	prísne	kontroly	
dodržiavania	všetkých	hygienických	a	veterinárnych	a	požiadaviek	podľa	potravinového	práva	SR	i	EÚ.	

Welfare	zvierat	na	farme	je	našou	prioritou	
Celodenne	sa	voľne	pohybujú,	majú	zabezpečený	nepretržitý	prístup	ku	čerstvej	a	čistej	pitnej	vode.	Majú	
možnosť	 realizovať	 svoje	prirodzené	správanie,	majú	dostatok	času	na	pohyb,	pastvu	a	 socializáciu.	Počas	
celého	 obdobia	 rastu	 trávy	 zabezpečený	 každodenný	 vonkajší	 výbeh	 s	 výmerou	 viac	 než	 10	 hektárov.	
Zdrojom	ich	výživy	sú	výlučne	vysokokvalitné	a	nutrične	hodnotné	krmivá	a	cerJfikované	výživové	doplnky,		
zelené	krmivo	tvorí	veľmi	významnú	časť	dennej	dávky.	 	Majú	zabezpečenú	neustálu	odbornú	veterinárnu	
starostlivosť	na	základe	najnovších	vedeckých	poznatkov,	zaisťujúcu	im	dobré	životné	podmienky	a	vysokú	
úroveň	ich	zdravia.  



Porovnanie	výživových	hodnôt	nášho	mlieka	a	referenčného	plnotučného	mlieka	
		

*	 mlieko	1:	Tesco	mlieko	plnotučné	3,5%	(Levické	mliekárne,	a.s.)	
**	 mlieko	2:	Tesco	čerstvé	horské	mlieko	plnotučné	3,6%	(Tatranská	mliekáreň,	a.s.)	
***	 mlieko	3:	Tatranské	Bio	mlieko	plnotučné	3,6%		

Toto	mlieko	je	naozajstné.	Posilňuje	imunitu,	dodáva	elán	a	obnovuje	vitalitu.	

Viete	ako	chuS	?  

výrobca:	

Poľnohospodárske	družstvo	vo	Vrábľoch	
Levická	886	
952	01	Vráble	
IČO:	00198901	
IČ	DPH:	SK2020411173	
www.pdvrable.sk	

100% Naozajstné mlieko * mlieko ** mlieko ***

mliečny tuk 4,25 3,6 3,7 3,7

bielkoviny 3,56 3,3 3,2 3,2

druh pasterizácie šetrná vysokopasterizované vysokopasterizované vysokopasterizované

homogenizácia bez homogenizácie homogenizované homogenizované homogenizované

http://www.pdvrable.sk

